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Inleiding
Hedentendane is het nog niet vanzelfsnrekend
dat vrouwe< zeker gehiwde vrouwen en [alleenstaande] moeders een eigen werkkring,
buiten het gezin hebben. Het is in dit artikel,
zoals de titel al uitwijst niet de bedoeling een
modem sociologische uiteenzetting te geven van
de omstandigheden waaronder vrouwen, getrouwd of niet, met of zonder kinderen, wel of
geen eigen baan en inkomen hebben. In mijn
onderzoek naar het reilen en zeilen van de boekhandel in Gouda in de zeventiende eeuw ben ik
een aantal boekverkoopsters, vrouwelijke boekverkopers dus, tegengekomen, van wie er één
tamelijk prominent aanwezig was in die boekhandel en die in een aantal opzichten van haar
vrouwelijke mede-collegae verschilt. Het lijkt
mij daarom de moeite waard aan met name deze
vrouw, die Catharina Andries Burier heette,
enige aandacht te schenken, mede in relatie tot
haar vrouwelijke, maar ook tot haar mannelijke
collegae.
Eerst wordt er kort aandacht besteed aan
Gouda in relatie tot het boekenbedrijf, en aan
het religieuze klimaat in de stad als aantrekkelijke omstandigheid voor boekhandelaren en drukkers, Daarna zal uitgebreid ingegaan worden op
de de persoon en afkomst van Catharina Burier.
Zoals zal blijken uit het navolgende verhaal
is historisch onderzoek geenszins gespeend van
gissingen en vermoedens. Een historicus wil
eigenlijk een voorbije periode exact beschrijven,
tot leven laten komen, aan de hand van ‘harde’
gegevens, voornamelijk informatie die uit ar-

chiefbronnen stamt. Een aantal zaken, die men
wil weten. ziin eenvoudigweg: niet overgeleverd.
Ofwel omdat dergelij ke”gegivens
in Gchieven
niet aan de orde komen, bijvoorbeeld informatie
omtrent persoonlijke omstandigheden [niet
iedereen heeft egodocumenten nagelaten], ofwel
omdat archiefstukken ontbreken, de tand des
tijds niet doorstaan hebben. Eveneens is het zo
dat de gegevens die wel overgebleven zijn,
geïnterpreteerd moeten worden. Belastingopgaves uit de zeventiende eeuw zijn bijvoorbeeld in
het Streekarchief van Gouda in ruime mate voor
handen, maar kunnen niet als zodanig gepresenteerd worden. We moeten er rekening mee
houden dat die opgaves niet eerlijk gebeurd zijn,
Het belastingsysteem kende toentertijd nog niet
zulke nauwkeurige controles als tegenwoordig.
Kortom, ook ‘harde’ data dienen geïnterpreteerd
te worden. Het een en ander maakt van de historitus een ware puzzelaar, die van tijd tot tijd
gissingen te berde brengt die voor verbeteringen
vatbaar zijn. Het ontbreken van een gildearchief
in Gouda stelt deze historicus voor een aantal
welhaast onoplosbare problemen.
Het religieuze klimaat in het zeventiende-eeuwse Gouda
Qua omvang en belang was de Goudse boekhandel in de zeventiende eeuw natuurlijk onvergelijkbaar met die van de grotere steden, als
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, maar ook van
Haarlem en die van Leiden. Toch is Gouda een
interessante casus, juist omdat het een betrekkelijk klein stadje was in de Gouden Eeuw. Van-
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wege de geringe omvang van de stad is het \ zeventiende eeuw liep het stadsbestuur beslist
mogelijk het functioneren van de boekhandel in
niet aan de leiband van de calvinistische kerkezijn geheel en over een langere periode te bekijraad. Intengendeel zelfs: talrijk zijn de onenigheden tussen kerkeraad en magistraat over
ken. Het is voor een stad als Amsterdam, maar
allerlei zaken. Zoals de benoeming van calvinisook niet voor een stad als Haarlem mogelijk het
gehele functioneren van de librairie, het boek\ \ tische predikanten; het bestrijden van het ‘paapse bijgeloof’; de remonstranten en andere hetebedrijf, te bestuderen, zeker niet voor een berodoxe geloven; de onenigheid tussen de Goudtrekkelijk lange periode als een eeuw. Dat
maakt de stad Gouda aantrekkelijk, Mede is het
se magistraat en de kerkeraad over de houding
interessant om te onderzoeken of de‘boekhandel
ten opzichte van de onderwijzers die na de
in zo’n kleine stad in meerdere of mindere mate
\ synode van Dordrecht gehouden waren de calviafweek van het boekenbedrijf in grotere steden.
nistische geloofsartikelen, de zogenaamde ‘formulieren van enicheyt’, te onderschrijven. KortEn of het soort boeken dat in Gouda gedrukt
werd eveneens een afwijking vertoonde van de
om het godsdienstig klimaat in Gouda was
grotere steden. Een eeuw is een lange periode
zachtmoedig, zelfs zeer tolerant. Ook nog na de
en onderzoek overzo’nlange tijd brengt welsynode van Dordrecht, waarin de remonstrantse
licht en hopelijk bepaalde ontwikkelingen in de
richting in het calvinisme werd veroordeeld.’
boekhandel aan het licht.
Voor die tijd was Gouda al een ‘broeinest van
Het onderzoek tot nu toe heeft onthuld dat
,,ketters’, maar ook daarna tierden heterodox
Gouda in de zeventiende eeuw een wijkplaats
religieuze geloofsrichtingen welig. Dat wordt
was voor mensen met een ander geloof dan het
ook zichtbaar in de soort van boeken, die er in
orthodox calvinisme. Dat was weliswaar geen
Gouda verschenen: religieuze geschriften van
staatsgodsdienst in de Republiek in de Gouden
allerlei signatuur, zoals werken van Castellio,
Eeuw, maar dat was wel de voorkeursreligie.
Sebastiaan Franck, Arminius, Vorstius, Poppius,
Wilde men een hogere openbare functie bekleeen remonstrants Gouds predikant van voor de
den, dan diende men over het algemeen een
synode van Dordrecht, waarschijnlijk ook van
calvinist te zijn. Onder de Goudse boekverkoDavid Joris, maar ook veel werken van de ei-’
pers in de zeventiende eeuw zijn echter deze
genzinnige Coornhert, die ook enige jaren van
orthodoxe calvinisten verre in de minderheid.
zijn leven in Gouda heeft doorgebracht. Het is
Van de ongeveer 25 personen die in mijn onderwelhaast vanzelfsprekend dat er zoveel heterozoek de harde kern van de Goudse libraires
dox werk in Gouda van de drukpersen veruitmaken, zijn er maar één of twee lidmaat van
scheen en verkocht werd, waar de Zibraires zelf
de nederduits gereformeerde kerk. De overigen’
bijna allemaal een ander geloof dan het orthobeleden een ‘afwijkend’ geloof: onder hen vindoxe calvinisme aanhingen.
den we veel luthersen, veel remonstranten, een
belijdend katholiek, die ook nog eens de offïciDe familie[s] Burier en Stra$&-wlt
De vader van de boekverkoopster, over wie dit
ële status van stadsdrukker verkreeg.\Dit hield
in dat hij het monopolie had op al het stadsdrukartikel handelt, Catharina Burier was waarwerk, zoals het drukken van keuren en ordonschijnlijk al voor 1607 naar Gouda gekomen. In
dat jaar werd hij als leraar van de Latijnse
nantieën, maar ook allerlei voorgedrukte formuleren, plakkaten e.d. De remonstranten waren
school in Gouda aangesteld en trouwde hij met
veelal vluchtelingen uit de Zuidelijke NederlanNeeltgen Erasmus’. Vermoedelijk was Andries
Burier al eerder in Gouda terecht gekomen
den of afstammelingen daarvan. De luthersen
samen met zijn familie, zijn vader Pieter Burier,
waren vooral afkomstig uit de Duitse landen of
nakomelingen van vluchtelingen uit het oosten.
zijn broer Jan en zijn zussen Pironne en Jeanne.
Het trouwboek vermeldt de geboorteplaats van
De katholieke stadsdrukker was echter een
Andries Burieii: ~Rijssel. Evidente kenmerken
autochtone Gouwenaar, waaruit blijkt dat de \
Goudse magistraat het ‘katholieke deel van de
van remonstrantse sympathieën zijn bij deze
familie en met name bij Burier zelf niet zichtbevolking nog steeds een warm hart toedroeg.
baar. Maar verondersteld mag worden dat de
Weliswaar liet niet iedere calvinist zich
familie om den gelove - vermoedelijk toch een
inschrijven als lidmaat van de kerk, maar het
andere dan calvinistische overtuiging - uit de
percentage onder de Goudse Zibraires is desonZuidelijke Nederlanden gevlucht was naar het
danks aan de lage kant. Wellicht is dit tekenend
tolerante Gouda. Weliswaar had Andries Burier
voor de religieuze situatie in het Gouda uit de
zijn huwelijk conventioneel voor het altaar van
Gouden Eeuw. De Goudse magistraat was bij de
de St.-Janskerk laten,sluiten, maar deze omstanovergave van de stad aan Willem,van Oranje al
digheid is geen bewijs voor een orthodox calvibeducht voor en bezorgd om de katholieke
nistisch geloof. Zeker in een tijd dat in Gouda
meerderheid in de stad. Maar ook later, in de
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geen orthodoxe predikanten aangesteld waren.
Burier werd van drukwerk en gedrukte boeken
voorzien door de vrijzinnige boekdrukker Jasper
To.urnay, eveneens een gevluchte landgenoot.
De boeken die Toumay voor hem drukte, waren
voor het grootste deel in het Latijn en van heterodox religieuze aard. Het feit dat Neeltgen \
Erasmus, na de dood van Andries Burier, haar
tweede huwelijk met Maarten Straffintvelt liet
inzegenen voor het gerecht en niet voor de St.Janskerk hoeft niet te duiden op een ,verschuiving in de geloofsopvatting. Burier overleed in
16 1 92 en had dus nog net de veroordeling van
het remonstrantisme door de Nationale Synode ”
van Dordrecht en de wetsverzetting door prins~
Maurits meegemaakt. De vrijzinnige predikan- \ _
ten waren uit hun ambt ontzet of zij stonden op
het punt vervangen te worden door rechtgeaarde
calvinisten. Toen Neeltgen Erasmus in 1621
opnieuw in ,het huwelijk trad’, liet zij dat niet“
voor het kerkaltaar doen, omdat er toen orthodoxe predikanten de preek lazen Ten tijde van
haar eerste huwelijksverbintenis hadden vrijzinnige predikanten de kansel betreden Het is
daarom niet nodig om bij Burier en zijn vrouw
een geloofsradikalisering te constateren. Die
had namelijk binnen de kerk zelf, op nationaal
en lokaal niveau, plaatsgegrepen. Waarschijnlijk
hebben zowel Burier als zijn vrouw steeds vrijzinnige sympathieën gekoesterd.
Het gezin Burier kreeg in de twaalf jaar, dat
hun huwelijk duurde, drie dochters: Marritgen
of Maria, Grietgen, en Catelijntgen of Catharina4. De geboortedata zijn niet precies bekend,
omdat de doopboeken tot 1622 ontbreken. Zij
werden bij het gedwongen vertrek van de remonstrantse predikanten door dezen meegenomen en zijn daarna nooit meer teruggevonden. \
Catharina was naar alle waarschijnlijkheid het
jongste kind en zal derhalve tussen 1616 en
\
163 9 geboren zijn.
Van Buriers activiteiten als boekverkoper
maakt als eerste gewag een stadsrekening uit
1609, waaruit blijkt dat hij voor een klein ,bedrag aan papier en aan bindwerk had geleverd
aan het stadsbestuug.
Het is niet~duidelijk wat
Andries Burier tot het boekverkopersvak getrokken ,heeft. \ Vanzelfsprekend kwam hij als
docent aan de Latijnse school - vanaf 1616 als
conrector aan dezelfde schooi ,verbonden
makkelijk, in contact met boekleveranciers en \
drukkers in zijn stad. Boekdrukker Jasper Tournay was in dezelfde periode actief, als ook
boekbinder en boekverkoper Leendert Dierts
van Tettrode. De laatste heeft vermoedelijk niet
zo’n groot assortiment aan boeken verkocht;
misschien verkocht hij in zijn winkel voomamelijk, kantoorartikelen. Wellicht had Burier, ge-

zien de aard van zijn andere’ beroep als docent/conrector
aan de Latijnse school behoefte
aan een ruimer en gevariëerder boekenaanbod.
Dat laatste kan hem ertoe gebracht hebben een
eigen boekwinkel te openen. Jasper Toumay
drukte in zijn opdracht boeken voor hem: veelal
boeken in het Latijn en veelal van heterodox
religieuze aard.
Van het conrectoraat heeft Burier sletihts
korte ,tijd kunnen genieten. Een jaar na zijn
aanstelling in die functie werd hij reeds opgevolgd door Maarten \ Straffintvelt, die waar\ schijnlijk eerst a1.s vervanger ,van de toen reeds
’ ,zieke Burier optrad, gezien het lage aanvangssalaris van Straffintvelt en omdat zijn officiële
;aanstelling aan den Latijnse school uit 1618
stamde6. Ook in andere aspecten was deze
Straffintvelt Buriers opvolger. Niet alleen
trouwde hij na Buriers dood met dezelfde
vrouw, Neeltgen Erasmus.~ Maar ook vestigde
” ,hij zich als boekverkoper en onderhield hij
contacten met boekdrukker ~Jasper Toumay, die
ook voor hem boeken drukte, maar vermoede,lijk minder frequent dan voor Burier Het is niet
\ duidelijk in welk huis het nieuwe echtpaar ging
wonen en in welk pand de winkel gehuisvest
\ was. Neeltgen Erasmus bezat een huis aan de
‘oostzijde van de Wijdstraat, dat zij ongetwijfeld
van haar eerste man geërfd had7 en dat de naam
de ‘Cronijc’ droegs. Maarten Straffintvelt bezat
in ,diezelfde straat een huis, maar dan aan de
\ overkant, met de naam de ‘Rosijncorff’9. Neelt‘gen verzorgde voor de stad enig boekbindwerk
in de jaren 1620 en 1621, toen Burier al was
overleden en zij zal in die jaren zijn werkzaamheden voortgezet hebben. Misschien is zij dat
op zeer bescheiden wijze blijven doen. Wellicht
voerde zij naast de grotere winkel van haar
tweede man een eigen, kleinere negotie, Maar
deze veronderstelling berust op gissingen en
niet op harde, overgeleverde feiten.
Ckharìna Andries Burier; achtergronden
Curieus is echter dat de, jongste dochter van
Neeltgen Erasmus‘en Andries Burier, Catharina
Andries Burier vanaf 1656 eveneens werkzaam
was in het boekbedrijf, zoals blijkt uit een stadsrekening uit dat jaar”. In die jaren was Straffintvelt ook nog steeds actief als boekverkoper;
hij deed in dat jaar en het daarop volgende
onafhanklijk van zijn stiefdochter leveranties
aan de magistraat van Gouda”. Vanaf ongeveer
1650 droeg Catharina zorg voor de beide huizen
aan de Wijdstraat, oost- en westzijde, want dit is
de vroegste vermelding van Catharina op deze
adressen12. Vreemd is deze vermelding echter,
omdat Straffintvelt pas in 1658 overleed en zijn
vrouw een jaar eerder begraven was13. Hiervoor

91

I
TIDINGE

VAN DIE GOUDE

t
t

\
t
t
i
I
I
I
I
1
l
I
I

,

j

i
1
‘7

.
h

kan vooralsnog geen verklaring gevonden worden. Eveneens curieus is een notarieel protocol
uit 1658, dus na de dood van moeder Neeltgen
Erasmus en stiefvader Maarten Straffintvelt14,
waarin de zussen Maria en Catharina Burier de derde zus Grietgen was reeds overleden ruzieën over de beide huizen aan de Wijdstraat.
De zussen en de dochter van hun overleden zus
Grietgen deelden gelijkelijk in de erfenis van
hun moeder en stiefvader, dus ook in de huizen
aan weerszijden van de Wijdstraat, Catharina
was van plan te blijven wonen in het huis de
‘Rosijncorff’, het voormalig eigendom van
Straffintvelt, waarin een woning en een winkel
gehuisvest waren. Maria woonde in het andere
huis, dat vermoedelijk minder groot en dus
minder waard was en dat een andere naam
gekregen had, de ‘Bijbel’. Voorheen had dat
huis de ‘Cronijc’ geheten. De tekst van het
betreffende protocol is niet geheel duidelijk.
Maar het lijkt erop te wijzen dat in het huis dat
Maria bewoonde, voormalig bezit van moeder
Neeltgen, ook een winkel bevatte, die weliswaar
verkocht mocht worden, maar niet aan een
boekverkoper. Mogen we concluderen dat
Neeltgen Erasmus een eigen winkeltje heeft
gehad, dat natuurlijk niet aan een andere Zibruire verkocht mocht worden om Catharina geen
directe concurrentie aan te doen? Duidelijk is de
kwestie geenszins.
Boven is reeds het geloof van de Buriers ter
sprake geweest en geconcludeerd werd dat zij
remonstrants gezind waren. Neetlgen Erasmus
en Maarten Straffintvelt waren voor het gerecht
getrouwd, maar vermoedelijk voor geen enkel
kerkelijk altaar. In de loop van hun huwelijk
zijn zij zich vermoedelijk gaan interesseren voor
het lutherse geloof. In ieder geval legateerden
zowel Neeltgen als Straffïntvelt in hun testamenten de lutherse kerk met een bedrag15. Zij
waren tijdens hun huwelijk in contact gekomen
met andere luthersen. Ten eerste was Catharina
Burier in 1647 getrouwd met de lutherse notaris
Aert Geerlofs Endenburg en het huwelijk was
ook voor de lutherse gemeente ingezegend’“.
Laten we overigens aannemen dat Catharina
dertig jaar was, toen zij in het huwelijk trad, we
weten immers niet precies, wanneer zij geboren
is. Ten tweede was een kleindochter van Neeltgen, - de dochter van haar vroeg overleden
dochter Grietgen - gehuwd met de eerste lutherse predikant in Gouda, Clemens van Bijlevelt17.
Twee kinderen werden er uit het huwelijk
van Catharina en Aart Endenburg geboren:
Andries, natuurlijk genoemd naar zijn grootvader, in 1648 en Gerritgen werd anderhalf jaar
later geboren%. Bij Andries waren zijn lutherse
grootvader, Geerlof Endenburg, en zijn groot-

moeder van de andere zijde, Neeltgen Erasmus
doopgetuigen. Bij zijn zusje waren dat haar
oom, haar tante en haar grootmoeder aan vaderzijde. De lutherse Endenburgs vormden een
uitgebreide familie en hadden onderling veel
contact. Zo waren zij bijvoorbeeld over en weer
elkaars doopgetuigen. De Endenburgs waren
vermoedelijk afkomstig uit de Duitse landen en
gevlucht vanwege hun afwijkend geloof. Het
huwelijk van Catharina en Endenburg was niet
erg gelukkig. Op verzoek van Neeltgen Erasmus
verklaarden de hospites, Thomas Lievenheer en
Neltgen Corneliss, bij wie het jonge gezin Endenburg op de Turfmarkt ingewoond had, dat
Endenburg zeer regelmatig in beschonken toestand verkeerde, dan zijn bed opzocht, luidruchtig snurkte en bovendien zijn vrouw beschimpte
en haar mishandelder9. Zijn gedrag was dermate
beledigend, ook ten opzichte van andere mensen
dat hij daarvoor naar de schepenkamer te Gouda
geroepen werd en daar voor zijn gedrag ernstig
berispt werd2’. Gezien het feit dat het gezin
Endenburg een kosthuis bewoonde, dus niet
eens in staat was een eigen huis te huren, laat
staan er één te kopen, en Aert zo vaak dronken
was, zal Endenburg onmachtig geweest zijn zijn
gezin van een behoorlijk inkomen te voorzien.
Hij overleed, vermoedelijk ten gevolge van zijn
losbandig leven al in 165221. Hij liet zijn vrouw
vermoedelijk weinig bezit na, omdat zijn weinig
arbeidzaam leven het gezin sowieso van weinig
inkomen had voorzien. Daarna kon Catharina
zich gaan bezig houden met de boekhandel,
wellicht gedwongen in een gezinsinkomen te
voorzien. Bovendien waren haar kinderen nog
niet volwassen. De vroegste vermelding van
haar activiteiten als Zibraire stammen pas uit
1656, maar dat wil niet zeggen dat zij niet al
voor dat jaar werkzaam was.
Het tij was voor Catharina gekeerd. Haar
stiefvader was een behoorlijk vermogend man,
gezien zijn belastingopgaves, huizenbezit, zijn
regelmatige leveringen aan het stads- en kerkbestuur, zijn erfenis en gezien het feit dat hij geen
schulden had gemaakt en op grond van zijn
geregeld salaris als conrector van de Latijnse
schoo122. Zijn erfenis zorgde voor flinke ruzies
tussen Catharina en Maria Burier en de man en
de voogd van hun nichtje, Clemens van Bijlevelt. Zelfs zodanig dat Straffintvelts kapitaal in
ieder geval tot 1673 werd aangeslagen voor de
vermogensbelasting, alsof hij nog in leven was,
terwijl hij in 1658 al overleden was23. Uiteindelijk werd de kwestie geregeld, hoewel Maria
nog in 1688 een beroep deed op haar stiefvaders
erfdeel, omdat zij haar kinderen geen behoorlijke opvoeding kon geven24.
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De zeventiende-eeuwse boekhandel in kort
bestek
Uit verschillende gegevens blijkt dat de inkomsten uit de Zibrairie niet verdiend zijn aan de
verkoop van dure en luxe boeken. De meesten
van de Goudse boekhandelaren verkochten
boeken en pamfletten. In vermoedelijk alle
gevallen was de zeventiende-eeuwse Goudse
boekwinkel eveneens voorzien van een assortiment, dat wij tegenwoordig aantreffen in een
kantoorboekhandel: papier, pennen, pennemes: \
jes om de pennerrgebruiksklaar te maken, inkt,
inktstellen, zandstellen, boeken blanco papier,‘
maar ook kranten. Bovendien kon de boekhan
delaar zorgen voor boekbindwerk en reparaties
aan boeken. Het verschil dat wij kennen tussen
nieuwe en tweede-handsboeken bestond in de
zeventiende eeuw niet. Een boek, ook al was het \
al eens bezit geweest van een ander, bleef zijn
waarde behouden. De prijs van het boek werd’ ’
voornamelijk bepaald door de prijs van blanco
papier. Dure en luxe boeken, zoals in de eerste
1 -l- _.____^ --,- -.,Al -At1~ _L_ I..:fl,,,
plaatS
DiJUw, weraen UxaUIIl UUK
lt;gGimaug
gerepareerd, gerestaureerd zouden wij nu zeggen. Nieuwe boeken werden over het algemeen
verkocht door de boekverkoper zonder band. De
klant kon naar eigen smaak en financiële mogelijkheden een band uitzoeken en die door de
L --lyt:,,l,,

In+-

---l---

-

-

1 LIA&
l..,cL,,r.
f

;--

IAC,,

nmueu. Aire uouase ~oe~vmwp~i~ 111 ae zeventiende eeuw konden deze diensten leveren.
Hoewelerzelfstandigedrukkerswerkplaatsenen
lettergieterijen waren in Gouda en ook een
gecombineerd bedrijf van boekhandel en drukkerij, bestonden zelfstandige boekbinderijen in
die stad niet. Een boekbinder was steeds in
dienst van een boekhandelaar en kon zich later
. . ..l ne*.,nr bar L^C ,,lC”+rr*rj:m
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De winkel van Catharina Andries Burier
De winkel van Catharina Burier bestond klaarblijkelijk uit een ruim assortiment van kantoorartikelen, maar waarschijnlijk niet uit boeken,
nieuw en/of tweede-hands. Uit geen enkel overgebleven stuk blijkt dat zij boeken geleverd
heeft noch zijn er zeventiende-eeuwse Goudse
boekenuitgaven beken:; waar haar naam en
adres in het impressum , ~voorkomen. Zij verkocht derhalve schrijfbehoeften, als ook kranten
en kaarten, eveneens in grote getalen aan het
stadsbestuur en de kerkelijke overheid. Daarbij
verhuurde zij eveneens een aantal zaken: loden
inktpotten en zanddoosjes26.
Minstens een klei.- - L__.f-^C:rr Jda
:, lang
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UUGILVGlhoopsler,
van 1658 tot en met 1674 leverde zij met grote
regelmaat schrijfmateriaal aan het stadsbestuur
Ook is er een stuk overgeleen kerkmeesters27.
verd uit 167 1 van goederen die Catharina Burier

samen met haar zoon Andries Endenburg aan de
politiemeesters geleverd had2s. Maar misschien
oefende zij haar beroep wel langer dan die krappe twintig jaar uit, want ,zij overleed pas in
170329.
Helaas zijn er geen gegevens overgebleven,
waaruit blijkt welke goederen en in welke hoeveelheden particuliere klanten bij een boekverkoper kochten. Evemnin zijn er data~ overgeleverd, die aangeven wat de omzet van een Zibraire was in verhouding tot zijn kosten en dus
netto-inkomsten. Wat over is, zijn de stads- en
kerkrekeningen, die jaarlijks bij gehouden werden. Voor enkele jaren zijn de kwitanties en
specificaties \ die daarbij horen, ook overgeleverd. Uit deze opgaves krijgen we enig idee wat
een boekhandelaar aan goederen leverde. Dat
waren in ieder geval grote hoeveelheden schrijfmateriaal. De behoefte \ aan kantoorartikelen
werd in de Zoop van de zeventiende ,eeuw bij
vooral de magistraat groter - de administratie
van de kerk was kleiner -, hetgeen duidt op een
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en burocratisering van dat stadsbestuur.
Uit de beginjaren van haar winkel stamt de
volgende specificatie van goederen aan de kerk
geleverd3’
[de bedragen zijn in guldens-stuivers-penningen; het doet hier niet ter zake hoe
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1658 De kerck
16 janu 2 cleyn segels 0-4-9
26 dito 6 boecke graeu papier 1 st. int 0-14-8
1 boeck mit papier 1 bos penne 0- 12-0
6 april 6 boecke graeu papier 2 st. int 0-15-8
1 boeck mit papier 1 schryfboeck 0-15-0
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4 boecke verstelt 1-4-0
8 mey 1 boeck papier 0-6-8 \
1 juni 1 cleyn segel o-2-4’
3 dito Aen int 2 st. 0-2-0
9 dito 6 boecke graeu papier 0-13-8
26 dito 1 corante 0-1-0
7 july 6 boeckens ingenaeyt 0-3-0
17 aug 2 boecke papier 2 bosse penne 1 st. int l5-0
6 boeck graeu papier 0-13-8
20 dito 1 boeck mit 3 boecke graeu 1 st. int,O14-4
17 nov 3 boeck graeu paier 0-6-12
19 dito 1 boeck papier 1 bos penne 1 st. int O\
13-0
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de corante,van
den 1 jannewary 1658 tot den 1
jannewary 1659 sondaegs 1 corante en ‘swoensdaechs 1 corante à 1 st. [...] 5-4-0
,’
[...] Catharyna Buriers 14-17-0
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Rekening vun Catharijna Buriers voor ‘graeu papiee een corant, twee bosse penne ‘, genaaide en verstelde boeken
enz. Bij de ondertekening zegde zi~’ dunk voor ‘de goede betaling’.
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Bovenstaande is slechts bedoèld,als 7voorbeeld
en de specificatie is niet repressentatief,
omdat
de lijsten van geleverde goederen over het í uge’
meen veel langer waren. We zien in ieder 8 geval
dat er een grote behoefte was aan papier - - het
‘graeu papier’ zal als kladpapier gediend helbben
<L,”
aan inkt, aan pennen. Hoe groot een uus
&nne’ was, weten we niet. Maar de ganzeveren
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zullen snel versleten zijn I en moesten
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vervangen worden. Uit deze speclficane
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tevens dat er een grote behoefte aan kranten,
* * A ---- ‘1Jkt hieruit
‘corante’, was. Verder bl”’
. ’ +. . . . dal -_.111e11
L-~.. 111de zeventiende eeuw niet dagellJkS, maar twee

keer in de week - dat was de gebruikelijke
frequentie in die tijd - de krant, de nieuwtjes en
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kleders wensten op de hoogte te la olijven van het
nieuws. We zien dat ook reparatie:s van en bindwerk aan boeken regelmatige po! sten op begro+inn *.
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en haar collegae
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Cutharina Andries Burier: zelfstandig boekverkoopster
Opmerkelijk is dat Catharina Burier zelden met
haar beroep in de diverse archieven genoemd
wordt, vermoedelijk minder dan haar mannelijke collegae. Een enkele maal wordt zij in de
stadsrekeningen aangeduid als ‘boekverkoopster’. Echter geen beroepsaanduiding is er te
vinden in de jaarlijkse kerkrekeningen, wel in
het kohier van het familiegeld van 1674, waarin
zij ‘boekverkoper’ genoemd wordt. Dit kohier
was onder andere bedoeld als inventarisatie van
de grootte van de huishoudens inclusief inwonend personeel, van de bewoonde adressen en
van de uitgeoefende beroepen van gezinshoofden3’. Catharina bewoonde een huis aan de
Wijdstraat, haar gezin bestond uit een zoon en
een dienstmeid en haar beroep als gezinshoofd
was ‘boeckvercooper’. Overigens zou zij ongeveer twee jaar later met de eveneens lutherse
Jan Pieters van Gyssen of Giessen in het huwelijk treden32, toen haar kinderen al volwassen
waren. Het feit dat Catharina’s beroep in de
officiële stuken minder genoemd wordt dan dat
van haar mannelijke collegae doet vermoeden
dat het weliswaar tot de dagelijkse praktijk
behoorde dat vrouwen, meestal ongehuwd of in
de weduwestaat, een beroep uitoefende, louter
om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar
dat dat toch niet als maatschappelijke norm
beschouwd werd. Vrouwen werden in de zeventiende eeuw niet handelingsbekwaam geacht,
zoals blijkt uit bijvoorbeeld de notariële protocollen. Vrouwen verschenen, compareerden,
voor de notaris steeds in tegenwoordigheid van
een mannelijke voogd. Er waren weliswaar ook
andere vrouwelijke boekverkopers in Gouda. De
kwestie van Catharina’s moeder Neeltgen Erasmus is boven besproken. De andere boekverkoopsters waren: Beatrix of Beatrijs van Hinderstein, de weduwe van Pieter Jans Rammesijn; Catharina Hola of Ariens, de weduwe van
Frans Hola; Maria Dijvoort of Endenburg, weduwe van Andries Endenburg en dochter van
stadsdrukker Comelis Dijvoort - en dus de
schoondochter van Catharina Burier -. Deze
vrouwen oefenden het beroep van Zibraire
slechts uit na het overlijden van hun echtgenoot.
Zij zorgden ervoor dat de lopende zaken afgehandeld werden, totdat het bedrijf verkocht
werd ofwel overgenomen werd door een nieuwe
echtgenoot dan wel door een zoon of schoonzoon. Beatrix van Hinderstein verkocht de zaak
aan schoonzoon Comelis Dijvoort, de latere
stadsdrukker. Catharina Hola had geen kinderen
en er zijn geen gegevens overgeleverd, waaruit
blijkt dat de zaak verkocht is. Maria Dijvoort
deed de zaak over aan haar zoon Johannes En-
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denburg, die het stadsdrukkersschap van zijn
grootvader Dijvoort mocht overnemen, Catharina Burier is de enige zelfstandige boekverkoopster, die in het zeventiende-eeuwse Gouda voor
langere tijd werkzaam was, afgezien van de
‘duistere’ praktijken van haar moeder. Zij zal
ongetwijfeld de kneepjes van het vak van haar
stiefvader Straffintvelt hebben geleerd. Haar
eigen vader was overleden, toen zij nog een
klein meisje was. Straffintvelt en Neeltgen
Erasmus hadden samen slechts één kind gekregen, een meisje dat de volwassenheid niet
mocht bereiken. Uit het vorige huwelijk van
Neeltgen waren drie meisjes geboren, zodat een
mannelijke opvolger in de boekenzaak ontbrak,
Catharina zal een ondernemende vrouw geweest
zijn, die een slecht huwelijk had gehad met een
man die niets van doen had gehad met het boekenbedrijf. Zij zal het plan opgevat hebben in de
voetsporen van haar moeder - misschien - en
haar stiefvader te treden en een eigen kantoorboekwinkel begonnen zijn. Duidelijk is in ieder
geval dat zij lange tijd als zelfstandig Zibraire
opgetreden is en dat haar zoon Andries Endenburg op‘zijn beurt in haar sporen trad. Andries
trouwde met de drukkersdochter Maria Dijvoort
en zag zich derhalve ook aan de zijde van zijn
schoonfamilie verzekerd van een prominente
plaats onder de Goudse Zibraires uit de tweede
helft van de zeventiende eeuw. Catharina had
haar erfdeel voorwaar niet verkwanseld en zag
haar inkomsten en bezit uitgebreid door een
goed lopende zaak. Haar verdiensten evenaarden die van Comelis Dijvoort. Deze had als
stadsdrukker het monopolie op al het stadsdrukwerk, maar dreef daarnaast ook een boek- en
kantoorboekwinkel en oefende verschillende
openbare functies uit in Gouda en het nabij
gelegen Bloemendaal. Boekdrukkers verdienden
waarschijnlijk minder dan boekverkopers, drukwerk leverde klaarblijkelijk minder op. Misschien was het bezit van Catharina zelfs meer
waard dan dat van Dijvoort. Zij betaalde over
het algemeen meer belasting dan de stadsdrukker. Haar behoorlijke bezit zal voor een groot
deel veroorzaakt zijn door de erfenissen, die zij
van haar moeder en haar stiefvader verkregen
had. Dijvoort was aanvankelijk een minder
vermogend man, maar wel een gewiekst zakenman, die door eigen inspanningen - door onder
andere drukkersdochter Lucratia Rammesijn te
huwen en door op een goedkope mannier het
eigendom van de failliete zaak van zijn schoonvader te verkrijgen -een redelijk vermogen wist
op te bouwen.
Catharina wist haar zoon Andries Endenburg
van een behoorlijke opleiding te voorzien. Natuurlijk was zijn grootvader conrector van de
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Latijnse school geweest en deze liet Andries een
gedeelte van zijn privébibliotheek na als leermiddelen ten behoeve van de Latijnse school te
Goudas3. Andries werd daarmee één van de
meest geletterde boekhandelaren van Gouda,
zoals zijn grootvaders Andries Burier en Maarten Straffintvelt ook geweest waren en na hem
zijn zoon Johannes Endenburg. Waarschijnlijk
was een lìbraire als Justus van Hoeve eveneens
een ontwikkeld man. Hij is van een onschatbare
waarde geweest voor de boekhandel in Gouda
en hij is zelfs op internationaal niveau van groot
belang geweest door de eerste uitgave van het
omstreden boek van John Locke EpistoZa de
tolerantia van zijn drukpersen te laten verschijnen Catharina zelf zal geen of weinig schoolopleiding gehad hebben; dat was niet gebruikelijk
voor meisjes in die tijd. Wellicht heeft zij het
een en ander van haar onderlegde stiefvader
meegekregen.
Was Catharìiza Burier lid vun het glazenmakersgilde?
Het zou belangwekkend zijn te weten of Catharina Burier als zelfstandig boekverkoopster in
het gilde stond ingeschreven. In de inleiding is
reeds melding gemaakt van het feit dat de gildearchieven in het Goudse ontbreken. Daarom zal
gebruik gemaakt worden van de uitkomsten van
andere studies om te trachten deze leemte enigszins op te vullen. Montias heeft een studie gedaan naar Delftse kunstenaars en ambachtslui in
de achttiende eeuw, waarin ook plaats geruimd
is voor Zìbruires. Bovendien bestaan er twee
artikelen over de gilden en het St.-Lucasgilde te
Gouda van respectivelijk Geselschap en Scheltema”“.
In Gouda behoorden de boekverkopers en
boekdrukkers tot het glazenmakersgilde. De
glazenmakers waren in Gouda prominent aanwezig; immers de gebrandschilderde ramen van
de St.-Janskerk waren al in de zestiende eeuw
een ‘toeristische’ attractie. De gildebrieven, die
begin achttiende eeuw door Johannes Endenburg gedrukt zijn, maar die veelal uit de eeuw
ervoor stamden, - het weinige materiaal dat is
overgebleven omtrent gilden - vermelden enige
voorschriften; het gaat met name om de ildebrief van het glazenmakersgilde uit 16093-.e Een
ieder die tot het gilde toegelaten wilde worden,
moest poorter van de stad zijn. Degene, die tot
het gilde wilde behoren, moest met goed gevolg
een meesterproef afgelegd hebben. Niemand
mocht een stuk werk aannemen, zonder dat hij
gildelid was, op straffe van een behoorlijke
geldboete, Op elk produkt dat afgeleverd werd,
werd een soort belasting geheven ten behoeve
van het gilde, Burgers van Gouda betaalden

minder voor een produkt, dat in Gouda vervaardigd was, dan niet-burgers. Leerjongens moesten twee jaar bij dezelfde meester in dienst
blijven voor zij een andere meester mochten
gaan dienen. Omdat andere gildegegevens ontbreken, is het niet duidelijk in hoeverre de regels zonder sancties overtreden konden worden.
Montias beweert dat in Delft niet iedere
ambachtsman lid van het gilde was. In Delft
waren de meeste Zìbruìres van Nederlandse
origine wel lid van het gilde. Een ieder die een
winkel bezat, diende meester te zijn en dus
gildelid. Voor zover Montias heeft kunnen
nagaan, was dat met de meeste Nederlandse
boekhandelaren inderdaad het geva136. Boekdrukkers hoefden in Delft een kortere leertijd
gehad te hebben dan bijvoorbeeld schilders,
glasgraveurs en plateelbakkers. Weduwen van
meesters en ook hun eventuele nieuwe echtgenoten werden vrijgesteld van het afleggen van
de meesterproef, indien zij de zaak van de overledene wenste voort te zetten, Alleen in het
geval dat de tweede echtgenoot na de dood van
de weduwe het bedrijf wilde voortzetten, moest
deze wel een proeve van bekwaamheid afleggen.
Als deze regels ook in Gouda van toepassing
waren - en waarom zou het in Gouda anders
gesteld geweest zijn? - zou het bijvoorbeeld
betekenen dat Maarten Straffïntvelt als echtgenoot van een boekverkopersweduwe geen meesterproef had hoeven af te leggen. Anders was
het gesteld met Catharina Burier, die haar kantoorboekwinkel niet begonnen was als weduwe
van een Zìbraìre. Het zou betekenen dat zij wel
ingeschreven was in het gilde en op de een of
andere wijze een meesterproef had afgelegd,
misschien als boekbinder. De veronderstelling
dat zij haar werkzaamheden had kunnen uitoefenen zonder gildelid te zijn, lijkt verworpen te
moeten worden, gezien de lange periode dat zij
in Gouda actief was. En bovendien jarenlang
goederen had geleverd aan officiële organen als
de magistraat en de kerkmeesters, Het gilde zou
ongetwijfeld heftig geprotesteerd hebben, indien
deze overheden hun leveranties zouden betrekken van een illegale boekverkoper. Aan de hand
van de gegevens, die Montias presenteert, lijkt
het aannemelijk dat men een meesterproef had
afgelegd als boekbinder, letterzetter of boekdrukker, alvorens men een bedrijf of boekenzaak kon openen. Veel Goudse boekverkopers
zijn begonnen als boekbinder, in minder gevallen als letterzetter of als boekdrukker. Daarom
lijkt het niet te gewaagd te veronderstellen dat
Catharina haar meesterproef afgelegd had als
boekbinder. Met ‘echte’ boeken, laat staan het
drukken ervan, had zij weinig op.
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Slotbeschouwing
Catharina Burier is in het zeventiende-eeuwse
Gouda waarschijnlijk de enige zelfstandige
boekverkoopster geweest. De andere boekverkoopsters waren weduwen van Zihraires, die het
bedrijf van hun overleden echtgenoot nog enige
tijd voortgezet hadden, waarschijnlijk om de
lopende zaken af te handelen. Catharina was de
dochter en de stiefdochter van boekverkopers en
conrectores van de Latijnse school. Misschien
was haar moeder ook enige tiid actief in het
boekenbedrijf, een langere”tijdddan
nodig was
-
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om als weduwe de lopende zaken van haar
overleden. eerste man af te handelenCatha+
.-. ------na’s eerste huwelijk was bepaald ongelukkig en
na de dood van haar man had zij het voornemen
opgevat een eigen zaak te beginnen als boekverkoopster. Waarschijnlijk was zij gedwongen in
haar eigen inkomsten -te voorzien. Haar eerste
man, die er een weinig arbeidzaam leven op na
had gehouden,, zal haar weinig bezit hebben
nagelaten., Toen zij haar activiteiten als boekverkoonster
bepon. waren haar kindpren nou
klein. Anderzijds stelden de erfenissen van haar
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Een rekening VOOY het kerkbestuut van de St, -Jan van Andries Burier voor ‘boecken pamp& een
inct, een bos gemaece penner?, een cantooralmanack, een Bibel Darts geel grof beslagen ’ enZ.
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moeder en stiefvader haar in staat een behoorlijk bedrijf op te zetten, hoewel zij al voor de
dood van haar stiefvader en moeder haar stappen in de boekhandel had gezet. Door onder
andere grote leveranties, die zij aan vooral de
stedelijke overheid, maar ook aan de kerkmeesters möcht doen, groeide haar winkel behoorlijk.
In tegenstelling tot de andere boekverkopers,
die een assortiment aan boeken, schrijfartikelen,
kranten en pamfletten hadden, als ook reparaties
aan en bindwerk van boeken deden, bestond het
bedrijf van Catharina waarschijnlijk slechts uit
kantoorartikelen. De behoefte aan schrijfmateriaal van de kant van de stad en de kerk was in de
loop van de zeventiende eeuw aanzienlijk toegenomen, waarschijnlijk vanwege groeiende burocratisering en professionalisering van die overheden. Zij huwde voor een tweede keer, toen
haar kinderen al volwassen waren. Aan het eind
van haar loopbaan liet zij haar zoon Andries
Endenburg delen in haar succes. Zij bereikte een
hoge leeftijd. In feite heeft zij de hele zeventiende eeuw in Gouda, waar zij geboren was en haar
hele leven gewoond had, meegemaakt.

NOTEN
1. SAHM trouwregister St.-Janskerk, dtb 156, fo. 228: in ondertrouw op 4-10-1607; SAHM OA 2796Aantekeningboek
bevattende lijsten van rectores en scholasters 15211715....., hieruit: voorschriften hoe een schoolmeesters zich
diende te gedragen, fo. 2-2~0, actum l l -2- 1607;
nota bene: alle archiefstukken in dit artikel gebruikt zijn
afkomstig uit het Streekarchief Holland Midden [SAHM],
tenzij anders aangegeven is; dit wordt hierna bekend verondersteld en derhalve bhjft de vermelding SAHM hierna
achterwege.
2. index rekeningen begraven in& de St.-Janskerk i5741670, op 15-2-1619
3. trouwboek gerecht dtb 54a, fo. 12~0, ondertrouw op 19-91621
4. weeskamerboek nr 5, fo. 404 13-4-1620: aangifte van het
overlijden en testament van Andries Burier door zijn wedu5. z 1255 stadsrekening 1609, fo. 29Ovo, ,totaal bijna 14
gulden
6. OA 1263 ~stadsrekening 1617, fo. “107vo:~ OA 2796 voorheesters, fo. 4,30-11-1618
verwonding, 1619. fo. 52~0: Andries Bu-

9.

ONA 238,fo. II7,24-7- 1660, Catharìna Bmìer verklaart dat
\ zij toestemming 1rad van haar stiefvader, Maarten Straffint.,,,
VUIL,I -_
om :III -::LIJU Luuis de ‘Rosijncorff’ te blijven wonen. Zij
had hierover een conflict met haar zuster Maria. In belastingkohieren wordt Straffintvelt aangeslagen voor o.a. een
huis aan de Wijdstraat oostzijde en westzijde [o.a. OA 2262,
1950.1953, 1958 t/m 1962 en nog meer]. Hij zal wellicht in
pemeenschap
van goederen getrouwd zijn. Derhalve moest
D----- -het hui s aan de oostzijde van hem geweest zijn.
10. OA 1303 stadsrekening 1656, fo. 4350: levering van pennen, papier en inkt.
ll. OA J303 stadsrekening J656, fo. 425, OA 1304 stadsrek.
1657, fo. 354vo
12. OA 578 kohier brandemmergeld, fo. 95 en fo. 97~0
13. index rekeningen begraven St.-Jan: 9-4-1657 begrafenis
&Nppttgpn.
.--‘.b-“> .,y
on b”.,
Grond van de datering van het laatst betaalde
sakiris als conrector in OA 1305 stadsrek. 1658, fo. 130 en
een protocol in GINA 237, fo. 214,26-11-1658: de erfgenamen Catharina ei1 Maria Burier ruzieën over de verdeling
vcm
. . rit=UI hnim=n
.I...YVI.cmr-1 beide kanten van de Wijdstraat. Straffïn~
velt moet derhalve dan al zijn overleden.
14. ONA 237, fo. 214,26-11-1658; zie ook# 23 en 213
15. ONA 236, fo. 37, 15-2-1657, Neeltgen bedenkt de lutherse
kerk met 100 gld.; ONA 379, fo. 9,28-2- 1657, Straffmtvelt
bedenkt de ‘Augsburgse confessie’ met 200 gld.
16. trouwboek gerecht dtb 45b, fo. 141~0, ondertrouw 29-9
1647 [le datum]; doop- en trouwregister lutherse gemeente
dtb 35 [geen fl1.27-9- 1647 [le datum]
17. ONA 237, fo. 1,2-1-1659, bijvoorbeeld
18. resp. doop- en trouwregister lutherse gemeente dtb 35, 410-1648 en 20-5-1650
19. ONA 230, fo. 512,4-11-1650
20. ONA 271, fo. 7, juni 1650
21, index rekeningen begraven St.-Janskerk, 7-7-1652
22. het voert te ver hier alle gegevens te vermelden; dit zal in
een later stadium gebeuren.
23. OA 2068 kohier 100e penning, 1613, fo. 28
24. ONA 440, fo. 24,6-2-1688
25. impressum: de naam, eventueel het adres, de woonplaats
van de drukker en/of boekverkoper; het jaar van uitgave
van het boek, zoals die op de titelpagina van een boek vermeld staan. Niet altijd volledig. Zeker niet indien het een
omstreden boek betreft, waar officiële sancties op stonden.
26. b.v.: archief kerkmeesters [KM], aanwezig in het archief
van de St.-Janskerk, inv. nr: 776: rekeningen en kwitanties
1667, losse stukken
27. OA 1303 stadsrek, 1656 t.m OA 1320 stadsrek 1672; KM
327 jaarlijkse rekeningen kerkmeesters 1658 t.m KM 340,
1674
28. oudrechtelijk archier [BA] 289, 1671 politiecamer, los sti
tussen ff. 125026
29. gaarder archief G5b, begraven op 2-4-1703
30. KM 773 rekeningen en kwitanties 1657 t/m 1660, alles
bijeen in 1 lias
31. OA 2322 kohierfamiiiegeid 1674, fo. 103
32. trouwboek gerecht dtb 54c, fo. 264,23-3-1676 [le datum]
33. ONA 379, fo. 55-56~0, 6-8-1657, laatste testament van
Maarten Straffintvelt.
34. Montias, Artists and artisans in Delft. A Socio-Economie
Study ofthe Seventeenth Century. New Jersey [1982];
N. Scheltema, Iets over het St.-Kucasgilde te Gouda; overdruk uit Arch. Ned. Kunstgesch. 1880-1881;
aanwezig
SAI-IM te Gouda, sign. librije 404 B 43; Geselschap, ‘De’
gilden’
‘35. Gildebt
Benevel

