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Dit artikel heeft tot doel het zeventiende-eeuwse Goudse boekenfonds van de libertijns en
heterodox religieuze i boekdrukker Jasper
Tournay2 nader te beschouwen. ivoor een algemene achtergrond van deze grote Goudse drukker verwijs ik naar een artikel van Paul Abels
over Tournay3. Bovendien zal over niet al te
lange tijd een dissertatie verschijnen over
Goudse libraires - deze term is een verzamelbegrip voor boekdrukkers, boekverkopers en uitgevers - in de zeventiende eew van de hand van
de schrijfster van deze bijdrage, ~Hoewel
Tournay al in de zestiende \ eeuw in Gouda
werkzaam was, wordt in dit artikel afgezien van
deze periode, omdat dit tijdvak niet tot het studie-object van bovengenoemde studie behoort.
Het boekenfonds van Tournay is gereconstrueerd aan de hand vàn de gedrukte werken die in
diverse Nederlandse,universiteitsen provinciale bibliotheken4 en in het Streekarchief Hollands
Midden te Gouda te vinden zijn. Bij de reconstructie van de boekenfondsen van de Goudse
libraires, dus ook van die van Jasper Tournay, is
niet gestreefd naar volledigheid, daar dit schier
onmogelijk is. Het streven naar volledigheid is
bovendien overbodig. Het gaat de onderzoeker
om het verkrijgen van een zo goed mogelijk
beeld van dat boekenfonds. Die poging is door
middel van bovengenoemd bibliotheekonderzoek beslist geslaagd te noemen.
Jasper Tournay heeft voor het merendeel werken van een libertijns religieus en heterodox
karakter gedrukt. Het aantal \ verschillende
titels, gedrukt in de zeventiende eeuw, beloopt
momenteel 158, De libraire Cornelis Dijvoort,
die in de tweede helft van de eeuw Gouds stadsdrukker was, heeft een nog groter aantal verschillende titels op zijn naam, namelijk 192,
Maar deze laatste heeft zijn fonds voor het
merendeel laten bestaan uit keuren en ordonnantiën voor de stad5. De signatuur van het
fonds van deze twee grootste Goudse drukkers
uit de zeventiende eeuw loopt derhalve zeer uiteen.
Het fonds van Tournay, - met name de signatuur ervan en de bijbehorende auteurs - neemt
een bijzondere plaats in in de Goudse librairie
in de zeventiende eeuw. .Niet alleen is Tournays

fonds kwantitatief zeer groot - er zijn immers
158 verschillendè werken teruggevonden -,
maarhet fonds is ook bijzonder qua samenstelling. Tournay heeft in de eerste twee decennia,
van de zeventiende ‘eeuw bijna uitsluitend heterodoxe, libertijnse en remonstrantse werken
gedrukt en wellicht ook in enkele gevallen zelf
uitgegeven6.
Als uitgevers van werk dat
Tournay gedrukt heeft, traden onder anderen
op: de Goudse boekverkoper en conrector der
Goudse Latijnse school Andries Burier; Jan
Evertsz,Cloppenburch uit Amsterdam; Cornelis
Boogaert vermoedelijk voor [een deel van] de
werken, van Coornhert; Passchier van Westbusch, boekverkoper uit Haarlem; de Goudse
rederijker Rijssaert van, Spiere; [de kinderen
van] de dichter Abraham van Gherwen te
Rotterdam; Hendrick Louwerensen de Groot,
zilversmid en dichter uit Rotterdam; Hendrick
Laurentsz, boekverkoper te Amsterdam; de
Goudse boekverkoper en conrector van de
Latijnse school Maarten, Straffintvelt en de
weduwe van boekverkoper’ Dirck Troost uit
Amsterdam. \
Van de 1,58 werken die Tournay gedrukt
heeft, zijner maar negen in het Latijn, één in
het Frans en de overige in het Nederlands verschenen. Van de Latijnse werken zijn er twee in
samenwerking met Burier verschenen.
Vanwege de uitzonderlijkheid van dit fonds
wordt veel aandacht besteed aan de signatuur en
de bijbehorende auteurs, Het fonds van Tournay
vertoont zo’n enorme interne coherentie wat
betreft de signatuur, dat het de moeite waard is
er uitgebreid aandacht aan te schenken. In het
onderstaande \ wordt een volgende indeling
gemaakt: heterodoxe geschriften, orthodox calvinstische geschriften en overig gedrukt werk.
Welke religie Tournay zelf aanhing, wordt uit
de archiefgegevens niet ‘op directe wijze duidelijk. Hij ,was beslist geen belijdend calvinist,
zoals blijkt uit, het feit dat hij zich in Delft in
1584 ‘niet had aangemeld als lidmaat van de
nederduits gereformeerde kerk, zodat, bij zijn
vertrek uit diezelfde plaats ook geen kerkelijke
attestatie afgegeven kon worden7. Het huwelijk
van zijn dochter Neeltgen werd voor het gerecht
gesloten en niet in de St.-Janskerk. Tournays
vriendschap met Coornhert en Cornelis
Boo[m]gaert wijst zonder twijfel op,een libertijnse en heterodoxe, dan wel remonstrantse
\
overtuiging.
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Dirck Volkertsz Coortilrert; Boogaert; Corvinus
Dirck Volkertsz Coornhert hoort tot de auteurs,
van wie Tournay ‘nogal wat geschriften heeft
gedrukt. In de zeventiende ‘eeuw zijn dat twaalf
stuks, plus nog eens vier boeken over
Coornhert, dat is 10% van Tournays totale
fond@. Ook in de zestiende eeuw hoort
Coornhert tot de favoriete auteurs van Tournay,
toen er ongeveer tien verschillende uitgaven
van Tournays lievelingsauteur verschenen zijn.
Coornhert was in 1522 in Amsterdam geboren als zoon van een lakenkoopman; hij had
geen wetenschappelijke opleiding genoten,
maar werkte als drukker/uitgever en plaatsnijder te Haarlem9. De talrijke terechtstellingen
die volgden op het Wederdopersoproer van
1535 hebben een onuitwisbare indruk gemaakt
op de jonge Coornhert. Op latere leeftijd ging
hij Latijn studeren om werken van Augustinus,
Cicero, Seneca en Boëthius te kunnen lezen en
te vertalen. In Haarlem bracht hij het tot notaris
en later tot secretaris. Hij had in de vroege tij;
den vang de Opstand contact met Willem, van
Oranje gehad en werd in 1568 door Alva gevangen genomen eng in Den Haag vastgezet. Hij
werd vrijgelaten en kon een volgende gevangenneming voorkomen door naar het Kleefse
land te vluchten, alwaar hij wederom als plaatsnijder werk vond. Later keerde hij terug naar
de Republiek en werkte vanaf 1572 als secretaris voor de Staten van Holland en als raadsman
van Willem van Oranje. In deze functie deed hij
onder meer een onderzoek naar corruptie.
Lumey, graaf van de Mark, bedreigde Coornhert met de dood vanwege diens katholieke
geloof, waardoor hij weer naar het Kleefse land
moest uitwijken, Coornhert was inderdaad tolerant ten opzichte van de rooms-katholieken; hij
was’eveneens
een tegenstander van het ‘ketterdoden’. Nadat hij weer teruggekeerd was in
Holland, ging hij een openbaar debat met
Delfste rechtzinnige predikanten niet uit de
weg. De Staten van Holland legden beide partijen een zwijgverbod op. Naar Haarlem keerde
hij terug, waar hij wederom notaris was. In
158 1 schreef hij een rekest aan Willem van
Oranje betreffende de vrijheid van ~godsdienst,
hetgeen niet goed viel bij de orthodox gereformeerden en ook niet bij de Staten van Holland.
Door zijn gezochte disputen over zijn aangehangen libertisme en voluntarisme werd hij uit
Haarlem verbannen. Daarna vestigde Coornhert
zich in ‘Delft, waar hij aan een vertaling van
Erasmus werkte en zijn beruchte boek Proeve
van den Nederlandschen catechismus liet ver-

schijnen. Coornhert zou in een debat met de
rechtzinnige Leidse hoogleraar Saravia zijn
standpunten verdedigen. In\ 1588 werd hem de
toegang tot de stad Delft ontzegd en vond hij
een hartelijk welkom in het vrijzinnige Gouda.
Daar liet hij onder andere Proces van ‘t ketterdooden verschijnen, dat bedoeld was als polemiek met Justus Lipsius, Hij liet zijn boeken bij
drukker en vriend Tournay in Gouda,drukken
Coornhert keerde zich met klem en hartstochte-’
lijk tegen het doden van ketters, tegen geloofsdwang van de orthodoxe predikanten, tegen de
predestinatieleer van Genève, tegen de Nederlandse calvinistische kerk, die Calvijn en Beza
in alles wenste te ,volgen. Hij zag zich bij deze
overtuiging omringd door mensen als de vrijzinnige en tolerante Amsterdamse burgemeester
C.P. Hooft, en door vrienden als Spieghel en
Roemer Visscher, die beiden nog steeds de moederkerk aanhingen. Hij stierf twee jaar later in
Gouda. Hij werd in de St,-Janskerk begraven.
Zijn zerk met het grafschrift ,van Spieghel
bevindt zich onder het gebrandschilderde raam
van de Staten van Holland, dat de titel draagt:
De vrijheid van consciëntie. Het glas stamt
ongeveer uit 1595 en de afbeelding ervan staat
in onmiskenbare relatie tot Coornherts brochure
Synodus van der conscientien vryheydt, dat hij
in 1582 aan het Goudse stadbestuur opdroeg.
Coornhert zou bewust in de landstaal geschreven hebben, omdat hij het volk wenste te
onderwijzen. Hij geloofde in een zedelijke
opvoeding een ontwikkeling en hij was ervan
overtuigd dat mensen weet konden hebben van
hun aardse vervolmaakbaarheid. Hij drukte
zich daarbij in alle duidelijkheid uit. Van paradoxen en onduidelijkheden à ,la Sebastiaan
Franck en Montaigne moest hij niets hebben’O.
In later tijden zag ~Coornhert zich bewonderd
door Hugo de Groot, maar anderzijds zeer verketterd door de orthodoxe predikant Voetius.
Slechts één van Coornhert werken is in het
Latijn, de rest in de landstaal. Het Latijnse werk
van Coornhert verscheen~ in 1626, dus na de
synode van Dordrecht. De strenge normeringen,
die voortkwamen uit de Dordtse synode, waren
er de oorzaak van dat in het derde decennium
van de eeuw de Goudse boekenproductie dramatisch afnam. De boekenproductie was in de
eerste twee decennia van de zeventiende eeuw
met name gericht op de uitgaven van libertijns
religieuze werken. Mogelijk werd dit late ‘werk
van Coornhert in 1626 in het Latijn gedrukt om
niet te zeer op te vallen als heterodox. De werken vang Coornhert waren immers voor het
merendeel in de landstaal verschenen. Een
Latijns werk zou wellicht de indruk wekken
meer wetenschappelijk dan opiniërend te zijn.
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John Locke zijn Epistola de toleratitia eveneens
in het Latijn deed verschijnen?”
verschijnen?’ i \
Onder de titels van Coornhert bevindt zich
een tweedelig overzichtswerk uit 16 l O-1612t*.
Dit ‘verzameld werk’ van Coornhert bestaat uit
negentien verschillende titels, die meer dan 800
pagina’s in het kloeke folioformaat beslaan.
Coornherts boeken, die door Tournay gedrukt
en vermoedelijk eveneens voor een gedeelte
uitgegeven zijnt3. verschenen in de
d e periode
1610-1616 met
e jaren
1610-1612. \
1610-1612.
De gedrukte v
kennen
niet altijd
altijd een,
een [[
op de
titelpagina, soms ook is ae naam van ut: auteur
niet vermeld. Het grootste deel van Coornherts
werk was bedoeld om discussie in gang te zetten
of gaande te houden over de vraag welke noodzakelijke christelijke geloofsartikelen waren
en/of om orthodox calvinistische predikanten en
hun religieuze opvattingen te bekritiseren. Zijn
werk heeft dikwijls het karakter van een pamflet, Met
Metuitzondering
uitzondering van
van het verzamelde werk
in twee delen in folioformaat, wordt het pamfletachtige kenmerk ondersteund door het kwartoforrnaat; het formaat waarin het merendeel van
de pamfletten gedrukt werd. Een aantal van
Coornherts werken vindt men terug in de pamflettencatalogus van Knuttel [circa acht]. Een
paar pamfletten uit de drukkerswerkplaats van
Tournay, die ook bij Knuttel te vinden zijn, zijn
anoniem en gaan over de geschillen van
Coornhert en diens tegenstanders15.
Eén van de
anonieme pamfletten uit deze
deze polemiek,
polemiek, wordt
door Knuttel toegeschreven aan J.A. Corvinus
en door de Koninklijke Bibliotheek [KB] en de
stcnt6 aan Coornhert zelf. Hier wordt de veronderstelling van de KB en de sten gevolgd17.
Corvinus is een een medestander en pleitbezorger van Coornhert en diens opvattingen.
Van een andere medestander en eveneens
vriend van Coornhert, Cornelis Boo[m]gaert,
heeft Tournay één werk gedruktt8, dat Boogaert
opdroeg aan de schout en burgemeesters van
Delft, waar hij woonachtig was. Zoals bekend
is, werd het Coornhert onmogelijk gemaakt in
deze stad te verblijven. In de zestiende eeuw
had Bogaert reeds bij Tournay een boek laten
drukkeni9. Deze Boogaert, die tot de regentenklasse behoorde, maar zelf geen hoge functies
heeft uitgeoefend, had aan het einde van de zestiende eeuw een briefwisseling onderhouden
met Coornhert *O. De laatste liet zijn vriend en
pleitbezorger optreden in een van zijn dialogen
en droeg één van zijn werken aan zijn Delftse
vriend op. Boogaert op zijn beurt verzorgde
enige voorredens bij verschillende pamfletten

David Joris.
Jori,s. lVuu~NUUI- een g~w~rrt-e VQM C’/IK l’a17 Sichem,
lh*id
ca. 1606. Archief Hervormde gemeen te Gouda.

van Coornhert, Bovendien
Bovendien was
was hij
hij de
de samensamensteller van de eerste en voorlopig enige uitgave
van de Werken van Coornhert, die in 1612 bij
Tournay gedrukt werd en voegde bij deze uitgave een levensbeschrijving van Coornhert.
Misschien was deze Boogaert ook enigszins
bevriend met Tournay, of wellicht onderhielden
deze vrienden van Coornhert onderling ook een
meer innige relatie.
Boogaert had eerder werken van Sebastiaan
Castellio uit het Latijn vertaald. Waarschijnlijk
is hij ook de ontwerper geweest van Coornherts
Brieven-boeck, dat in 1626 uitkwam. In 1630
bracht de Amsterdamse uitgever Colom een
nieuwe uitgave uit van de Werken van
Coovnhert met een toevoeging van deel twee en
drie2 t .
David Joris
De topauteur in het fonds van Tournay is David
Joris, van wie Tournay vermoedelijk wel ongeveer 90 verschillende titels gedrukt heeft; dat is
meer dan de helft van al Tournays drukken.
David Joris was in het begin van de zestiende
eeuw leider van de Delfste sacramentariërs**.
Hij keerde zich echter tegen het gewapende verzet dat de wederdopers in deze tijd voorstonden
- zoals bij de doperse bezetting van Munster -.
Hij transformeerde zich
zich tijdëns
tijdens zijn leven,
gestimuleerd door visioenen, tot profeet en
mysticus. Origineel waren Joris’ denkbeelden
niet; hij steunde op de ideeën van onder anderen Hoffman en Rothmann. Centraal in deze
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leer stond de kruismystiek, de leer dat Christus’
dood niet voldoende was om zalig te worden
Een mens ‘dient zelf innerlijk te sterven, want
dan pas zou hij het waarachtige woord Gods
begrijpen. Joris meende dat het zijn taak was dit
woord van God te verbreiden als Zijn profeet.
Zijn zendelingenijver was verbluffend groot en
net zo effectief. Zijn succes was vooral te danken aan het feit dat zijn leer niet nieuw was en
aan veel sacrementariërs bekend was, en aan
het feit dat zijn overtuigingskracht en publicatiedrift zo enorm groot waren. Hij wist zijn contacten met verschillende doperse voormannen
goed te gebruiken. Zijn invloed in zijn eigen
stad Delft was heel groot, maar ook stuurde hij
traktaten en ‘zendbrieven’ naar Engeland,
Friesland Groningen en Oostfriesland. In de
zestiende eeuw waren Groningen en Oostfriesland de meest tolerante streken van NoordWest Europa. Joris’ leer sprak niet alleen het
eenvoudige volk aan, maar ook zij die meer ontwikkeld waren, werden door Joris’ denkbeelden
geënthousiasmeerd. Zowel tegenstanders uit
zijn eigen doperse religie - de doopsgezinden
kenmerkten zich immers bij voortduring door
onderlinge onenigheden en afscheidingen -, als
ook bijvoorbeeld de Delftse schout en màgistraat stonden hem naar het levenHet jaar 1538
was een zwart jaar voor de davidjoristen: dertig
mannen en vrouwen werden in dat jaar terechtgesteld. Niet alleen werd hun een afwijkende
leer ten laste gelegd, maar ook hun praktische
uitoefening van polygynie, Joris zelf moest op
de vlucht, In Oostfriesland vond hij gastvrijheid
en daarvandaan schreef hij vele ‘zendbrieven’
aan zijn aanhangers. Daarna vestigde Joris zich
te Bazel, omdat hij wederom moest vluchten. In
deze stad werden de dissenters meestal met rust
gelaten, als zij hun geloof niet openlijk uitdroegen. Erasmus en Sebastiaan Franck hadden hier
eveneens in alle rust kunnen werken. In Bazel
kwam Joris in contact met Castellio, van wie
Tournay ook werk gedrukt heeft. Na 1550 werd
de Bazelse magistraat minder verdraagzaam:
Castellio werd een proces aangedaan, een
geleerde als Celio Secundo Curione [of Celius
Secundus Curio], van wie de Goudse boekverkoper Andries Burier een Latijnse herduk verzorgde, kreeg een publicatieverbod.
Met het begrip tolerantie is David Joris zich
pas later in zijn leven gaan bezig houden.
Aanvankelijk raadde hij zijn volgelingen aan te
veinzen, te meer omdat de uiterlijkheden van de
kerk de davidjoristen koud lieten. Zijn tolerantie-opvatting is dat men slechts essentiële zaken
dient te geloven, voor de rest moet men vrij zijn
te geloven wat men wil. Vervolgingen om den
gelove zijn derhalve uit den boze. Dit is tevens
82

het standpunt van Erasmus en Sebastiaan
Franck. Toch is de [kruislmystiek voor Joris
steeds van groter belang geweest dan de tolerantie-opvatting.
Na zijn dood heeft zijn leer nog enige tijd
gefloreerd in Antwerpen en de Noordelijke
Nederlanden. De Goudse vrijzinnige ,predikant
Herman Herberts en de psalmberijmer Petrus
Datheen lieten zich enige tijd door het davidjorisme beïnvloeden Aan het begin van de zeventiende eeuw verdween de leer, maar kende kennelijk een zwanenzang in de decennia, die voorafgingen aan de Dordtse synode, met Gouda als
centrum van uitgave van de davidjoristische
werken. David Joris heeft ongeveer 200 werken
van zijn hand laten verschijnen23.
De werken
van David Joris, die in Gouda gedrukt zijn, een negentigtal door Tournay - hebben lang niet
alle een ‘grote omvang. De kleinste omvang
bedraagt minder dan tien pagina’s. Veel van
deze werkjes zijn met een ,aantal van ‘tien: of
zelfs dertig verzameld in een convoluut24, zodat
niet steeds is uit te maken of een titel, die vaak
niet een volledig impressum kent, werkelijk een
bibliografische eenheid is of dat de bibliografische eenheid bestaat uit meerdere titels. Er zijn
echter ook werken van David Joris, die meer
dan honderd pagina’s bestrijken. Joris hoort
zonder twijfel tot de libertijns religieuze
auteurs. Ook al is zijn werk van geheel andere
aard dan dat van de naar godsdienstige tolerantie strevende Coornhert.
Alle werken van Joris zijn herdrukken van
uitgaven uit de zestiende eeuw. Veelal hebben
deze werken geen [volledig] impressum~ of
soms kennen ze geen auteursnaam op het titelblad. Maar vaak worden deze anonieme titels of
werken, zonder impressum door verschillende
Universteitsbibliotheken toegeschreven aan
Joris, aan Gouda en/of aan Tournay. Indien vermeld wordt dat heen werk van~David Joris met
zekerheid of misschien in Gouda gedrukt is;
wordt in deze studie verondersteld dat dit bij
Jasper Tournay gebeurd is,
De : geheimzinnigheid rond deze gedrukte
werken van Joris is wellicht uit voorzorg genomen zijn. ,Het is zeer wel voorstelbaar dat dit
soort van religieus libertinisme een groot aantal
mensen niet welkom was. Voorzichtigheid door
de drukker en uitgever was derhalve geboden,
wilden dezen niet te snel in problemen geraken,
zoals met name censuur, smet de, bijbehorende *.
strafmaatregelen en financieel verlies. De herdruk van het werk van Joris,bij Tournay kende
een concentratie in de periode 1610-1617, met
het jaar 1610 als topjaar25. Dat er rond deze tijd
zo veel dissenters werk in Gouda gedrukt is, is
geen toeval. In deze periode kreeg het rekkelijk
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meer officieel gewicht, doordat er een ‘remonstrantie’ - in Gouda, in 16 10 -, een officieel verzoek, getekend werd door hen die een meer
heterodox soort calvinisme aanhingen om op
enige punten te mogen afwijken van de calvinistische leer en leerstellingen. De Remonstranten, zoals deze ondertekenaars genoemd
werden, veroverden nu hun eigen richting in de
calvinistische kerk. Bij deze remonstrantse
richting hoorde een aantal werken dat deze religieuze rekkelijkheid ten toon spreidde. Dus niet
alleen werkelijk remonstrantse geschriften,
zoals die van bijvoorbeeld Poppius en Vorstius,
maar ook meer libertijnse, vrijzinnige werken
van Coornhert, David Joris, Sebastiaan Castellio, Sebastiaan Franck, en dergelijke.
Evenals de boeken van Coornhert is ook het
werk van David Joris van pamflet-achtige aard.
De meeste van de werken zijn derhalve in
kwartoformaat gedrukt, Een aantal werken kent
het kleinere octavoformaat.
Weliswaar concentreert het grootste deel van
de heruitgaven van Joris zich vermoedelijk rond
16 10, maar in 1626 heeft er nog een heruitgave
van een werk van Joris plaats gevonden, al is dit
betreffende werk sine nomine en sine loco2(j
verschenen, dat wil zeggen misschien in
Gouda27. Deze late herdruk van een libertijnse
auteur, die bovendien, vermoedelijk aan de
Goudse librairie kan ‘worden toegeschreven, is
een uitzondering in het derde decennium van de
zeventiende eeuw. Na de synode van Dordrecht
is het immers vrijwel afgelopen met de uitgaven
van libertijnse, tolerante en remonstrante boe-
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Sebastiaan Castellio, die eveneens thuis hoc
bij de libertijnse, tolerante, onorthodoxe religieuze auteurs is bij Tournay vertegenwoordigd
met negen verschillende titels. Alle zijn uit hetzelfde jaar: 16 13, en vijf ervan zijn in het
Latijn. Twee van de Latijnse titels zijn uitgebracht met een onvolledig impressum, maar
zeer waarschijnlijk bij Tournay en Burier. Alle
uitgaven van Castellio zijn - vermoedelijk - tot
stand gekomen in samenwerking met de
Goudse uitgever en boekverkoper Andries
Burier, die als conrector van de Goudse
Latijnse school vanzelfsprekend goed Latijn
kende. Men mag aannemen dat het niet toevallig is dat de Latijnse boeken van Castellio in
samenwerking met Burier zijn ondernomen, In
de meeste werken is een volledig impressum
voor handen en in geen der uitgaven ontbreekt
de naam van de auteur28.
Sebastiaan Castellio was aanvankelijk in
Genève een medewerker van Calvijn29. Hij brak
met Calvijn vanwege een theologisch geschil.
Daarna vertrok hij zonder onenigheid met
Calvijn naar Bazel, waar hij corrector werd bij
drukker Oporinus. Hij werkte onder andere aan
een Latijnse bijbelvertaling. Ook vertaalde hij
werken van Joris in het Latijn en in het Frans.
Tussen Joris en Castellio ontwikkelde zich een
intensief contact, \ Sommïgen menen zelfs dat
Joris diepgaand beïnvloed was door Castellio.
Was Castellio een minder omstreden auteur
dan David Joris? Of maakte het Latijn, waarin
een aantal boeken vàn Castellio verscheen, de
inhoud minder discutabel en minder gevaarlijk?
Men zou denken dat dat inderdaad het geval was.
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Sebastiaan Franck
De twee werken van Franck, die Tournay
gedrukt heeft, dateren uit 1611 \ en 161 830.
Franck geraakte als student onder de indruk van
Luther, die hij had horen spreken, maar verkeerde aan het begin van zijn volwassenheid in
doperse kringen 3 t . Al snel kwam hij in aanraking met spiritualistische denkbeelden van
Johannes Denck en anderen, bij wie hij ook de
arts-filiosoof Paracelsus ontmoet zal hebben.
Hij kreeg een afkeer van de strenge regels van
de kerkformatie en de daarbij behorende beperkingen in de geloofsopvattingen en bijbelinterpretatie, Hij verafschuwde de stenge ceremoniën en sacramenten en neigde tot het anti-trinitarische3* denkbeelden van de jonge Servet.
Rond 1530 schreef hij voornamelijk historische
werken, van onder andere de geschiedenis van
de ketters [Ketzerchronik],
met een voorliefde
voor hen die de ‘kerk verworpen had. Ook
Erasmus rekende Franck onder de ketters, hetgeen de Rotterdamse geleerde hem vanzelfsprekend niet in dank afnam. In zijn ~toenmalige
woonplaats Ulm had Franck van 1533 tot 1539
een kleine drukkerij, waar hij zijn eigen werken
drukte. Onder dat drukwerk bevond zich een
vertaling van Erasmus’ Lof der zotheid en van
Agrippa van Nettesheims Over de onzekerheid
en ijdelheid, aller wetenschap, Franck moest
feitelijk als Corrector en als zeepzieder de kost
verdienen. In 1539 moest hij naar Bazel uitwijken en associeerde zich daar aàn een kleine
drukkerij, Aan het einde van zijn leven - hij
stierf in 1542 - neigde hij sterk tot het mystieke
en leefde hij van de wereld afgekeerd. Zijn
geloofsovertuiging kan gekenschetst worden als
een spiritualistisch humanisme, afkerig van kerkelijke rituelen, regels en ambten, afkerig van
dogmata als rechtvaardiging, triniteit en incarnatie. Voor Franck was de kerk: ‘ein geistlicher
unsichtbarer Leib aller Glieder Christi, aus Gott
geboren, und in einem Sînn, Geist und
Glauben’, dat wil zeggen datook joden, islamieten en heidenen deel kunnen nemen aan
deze geestelijke kerk, ook al hebben dezen
nooit van Christus gehoordj3.,Wat
dit betreft lijken Coornhert en Franck op elkaar en vele tijdgenoten meenden dat Coornhert door Franck
beïnvloed is geweest. Maar de verschillen tussen beiden springen eveneens in het oog: waar
Franck zich bedient van het stijlfiguur de paradox, poogt Coornhert zo duidelijk mogelijk te
formuleren. De laatste is te kenschetsen als een
optimist, omdat hij gelooft in de vervolmaakbaarheid van de mens door Gods genade.
Zedelijke vooruitgang, is mogelijk. Franck~ is
een pessimist en en misantroop34.
De grootste \ bekendheid van Franck in de
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Nederlanden dateert van zijn leven [eerste helft
van de zestiende eeuw] tot in het begin van de
zeventiende eeuw. Al in 1549 verscheen er een
boek van Franck - vermoedelijk een vertaling
van de Chronica - ‘en wel in Bolsward; andere
edities volgen spoedig. Rond 1600 zijn er in de
Nederlanden 900, exemplaren in omloop.
Tussen 1558 en 1621 zijn er zeventiend vertalingen~ van grote en kleine geschriften in
omloop. Dat zou meer zijn dan van Luther ,en
Calvijn. Onder de vertalers van Francks werk
bevindt zich Caspar Coolhaes35.
Overig heteredox werk: Van Haemstede; le
Canu; Outerman; Daemesz
Een van de laatste projecten die Tournay onder-1
nam, gebeurde \ in samenwerking met de
Amsterdamse boekverkoper en uitgever Jan
Evertsz Cloppenburch. Het betrof een herdruk
van een werk van Adriaen Cornelisz van
Haemstede uit 1559 [Antwerpèn?]36.
Deze Van
Haemstede was op jonge leeftijd overgegaan~tot
het calvinisme, maar werd later door zijn doperse ideeën uit de kerk gestoten. Opmerkelijk is
dat Tournay aan het eind van zijn leven de uitgave ,van een dergelijk heteredox werk weer
aandurfde. Kennelijk waren de strenge regels
aangaande remonstrantse en libertijnse opvattingen weer enigszins verslapt.
Eén klein pamfletje van Robber& Robbertsz.
le Canu, dat anoniem verschenen is en eveneens
in de Knuttelverzameling is opgenomen, is vermoedelijk ook bij Tournay gedrukt37, Het is èen
geschrift in de geest van Coornhert, dat door
Coolhaes geroemd wordt en ,waarin de auteur
zich keert tegen, de orthodoxe predikant Van
Hille uit Alkmaar, Le Canu ‘was in de tweede
helft van de zestiende eeuw opgegroeid in een
dopers milieu38. Ook hij kreeg, net zoals David
Joris en anderen, visioenen, waár hij uit
opmaakte dat hij een profetische taak, had. In
zijn eigen geloofskring werd hij verketterd door
zijn grote mate van religieuze verdraagzaamheid en door zijn strijd voor gewetensvrijheid,
Zijn tolerantie was ,zo groot dat hij zijn kinderen in alle soorten kerken liet dopen, ook in de
katholieke kerk. Aan het einde van de zestiende
eeuw werd hij schoolmeester in Amsterdam.
Door zijn grote interesse in en kennis van wis-,
sterren-, zeevaart- en rekenkunde, werd hij
bovendien bezocht door zeelui van formaat,
zoals Cornelis Houtman, Jacob vàn Eek, Jacob
van Heemskerk, Jan Cornelisz. Rijp, Gerrit de
Veer en Willem Barendsz. Met de laatste raakte
Canu in conflict over de waarneming ~van de
zon. Le Canu noemde zichzelf een neutralist,
iemand die zich niet onderworpen acht aan de
willekeurige instellingen van een of andere
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kerk, maar die alle christenen tezamen
beschouwt als één ware kerk. Hij SC :hreef veel
en had veel lezers, hoewel hij op ee:n gegeven
moment moest vluchten uit Amsterdam-en zich
in 1611 in Hoorn vestigde. Daar kreeg hij als
‘schoolmeester van de konste der groote zeevaert’ ziin traktement betaald door de Admiraliteit. De Staten-Generaal riepen echter zijn
hulp in bij het verifiëren van bepaalde financiële rekeningen vanwege zijn kundigheid op dat
gebied. Hij sloot zich aan bij Arminius en Van
Oldenbarneveldt en kwam zodoende in conflict
met Gomarus. Toen Maurits in 1618 Hoorn
bezocht, overhandigde le Canu hem één van
zijn boeken3?. Daarom werd bij de StatenGeneraal een klacht tegen hem ingediend en
raakte hij wederom zijn traktement kwijt en
werd hii zelfs vervolgd. Daarna is er weinig van
hem vernomen, maar hij is vermoedelijk pas na
1630 overleden.
Een werk dat onder de initialen LO., si&
loco, sine nomine, maar met als jaar van uitgave 16 12 verscheen40,
is vermoedelijk bij
Tournay verschenen4’,
De auteur is hoogstwaarschijnlijk Jacques Outerman, die ook
bekend staat onder de naam Van Reninghen42.
Hij behoorde in de zeventiende eeuw tot de
Vlaamse doopgezinden
te Haarlem, die in een
religieuze strijd gewikkeld waren met hun
d

Friese broeders. Outerman werd door Leidse
gereformeerde theologen bekritiseerd en zelfs
verketterd wegens zijn visie, omtrent de menswording van Christus. Maar na een geloofsbelijdenis die hij met negentien andere Vlaamse
dopers opgesteld ,had, lieten de Staten van
Holland hem in 1626 verder met rust.
Anti-trinitarisch van aard is een boekje van
een zekere Cornelis Daemesz, dat Tournay in
opdracht van de Goudse houtkoper en zijn
vroegere huisbaas, Huygh Syvertsz in 16 18
gedrukt heeft43. Het boekje zou in Rotterdam
verspreid zijn door Matthijs Wagens. Dit werkje gaf aanleiding tot grote commotie binnen de
Rotterdamse en Goudse magistraat. Vermoedelijk deed het boek niet zozeer vanwege het
anti-trinitarisme veel stof opwaaien - hoewel
deze omstandigheid niet geheel onbelangrijk is
maar eerder wellicht door het tijdstip van uitGave. De synode van Dordrecht was immers al
begonnen. Ook al had de Goudse magistraat
zich in het begin van de eeuw zeer tolerant
opgesteld ten opzichte van mensen met een
ander geloof dan het orthodoxe calvinisme en
stelde het stadsbestuur slechts libertijnse en
remonstrantse predikanten aan, tent tijde van de
Dordtse synode hield de Goudse magistraat
zich op de vlakte en wilde men op geen enkele
manier het risico lopen op een vervelende wijze
tot de orde geroepen te worden.
De remonstranten: Thombergen; Poppius;
Dwingelo; Corvinus; Cupui; Cooîhaes;
Arminius
Uit het eerste decennium van de zeventiende
eeuw stammen drie werken van Caspar Coolhaes44, die door Rogge een voorloper van
Arminius en van de remonstranten genoemd
wordt45. Twee van deze werken worden in
Knuttels pamflettencatalogus genoemd. Coolhaes was in het derde kwart van de zestiende
eeuw beroepen in Leiden en kwam daar al snel
in conflict met meer orthodoxe ambtgenoten.
Eén van deze werken verscheen onder pseudo&
niem en is volgens Knuttel een herdruk uit
1 58446.
De predikanten Herboldus Thombergen en
Eduard Poppius, beiden werkzaam als-predikanten in het Gouda van voor ,de synode van
Dordrecht, hebben ieder een werk bij Tournay
laten drukken 47 . Beide predikanten waren het
remonstrantisme van harte toegedaan en werden na de overwinning van het contra-remonstrantisme gedwongen het ambt en de stad Gouda
verlaten.
Van de remonstrant Bernard Dwingelo, die
zich onder de ondertekenaars van de Remonstrantie bevond, heeft Tournay é é n pamflet
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gedrukt, Christalijnen bril, dat anoniem en zonder impressum, maar met een colofon in 16 13
verscheen. Daarin opponeerde Dwinge10 de
Amsterdamse contra-remonstrantse predikant
Smout of Smoutius. Tegen Smout verscheen
ook een pamflet van Petrus Cupus, dat eveneens
bij Tournay gedrukt werd in 161 04*. Een ander
pamflet van Cupus tegen Smout werd in hetzelfde jaar te Rotterdam gedrukt. Dwingelo
werd te Leiden beroepen, waar remonstrantse
en contra-remonstrantse predikanten principieel gelijkelijk behandeld moesten worden, op
voorwaarde dat de beide partijen elkaar zouden
respecteren. Dwinge10 wenste geen scheuring
in de kerk, maar zijn contra-remonstrantse collega Cuchlinus en diens medestander Festus
Hommius hielden zich niet aan de overeengekomen status quo49S
Petrus Cupus was predikant te Woerden, een
plaatsje in de buurt van Gouda, en werd daar in
1618 reeds geschorst en wel door de magistraat
van zijn woonplaats, ondanks grote bezwaren
daartegen van de kerkeraad. Cupus behoorde
tot de 43 mannen die de Remonstrantie te
Gouda ondertekend hadden. Na zijn verbanning
werd hij één van de voormannen van de
Remonstrantse broederschap. Hij verbleef een
tijdje in Parijs bij Hugo de Groot. In
Amsterdam werd hij gevangen genomen, toen
hij de remonstrantse gemeente voorging. Dat
leverde een lange gevangschap op te Loevestein
op van zes jaar. Hij ontsnapte net als De Groot
en werd vervolgens remonstrants predikant te
Rotterdam, waar hij in 1646 stierf.
Tegen Festus Hommius schreef onder anderen Corvinus een pamflet, dat in 1616 bij
Tournay verscheen5o . Deze Corvinus was een
leerling van Arminius en sympathisant van
Coornhert en verweerde zich in pamfletten
tegen de predikant Donteclock, - tegen wie ook
Coornhert de pen had opgenomen51 -, en tegen
Gomarus, Hoewel Wtenbogaert Corvinus aanbeval als opvolger van Arminius, weigerde deze
remonstrant de positie. Corvinus was een degelijk theoloog, die eveneens in het strijdperk trad
tegen de Sedanse hoogleraar Daniel Tilenus, die
zich - ongelooflijk, maar waar - door de remonstrantse opvattingen van Corvinus liet overtuigen.
Dwingelo en Corvinus werden beiden door
de Dordtse synode veroordeeld afgezet en verbannen.
Een opmerkelijke en verrassende kanttekening hierbij is dat in het NNBW vermeld wordt
dat deze Corvinus in het huwelijk trad met de
dochter van drukker Jasper Tournay, Neeltgen
Tournay. Dit komt niet overeen met de eigen
waarnemingen van de onderzoeker. Neeltgen
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Tournay huwde in 1620 met een tapijtwever, die
Jan Jansz. heette 52. Neeltgen overleed twee jaar
later. In het NNBW wordt beweerd dat uit dit
huwelijk een zoon Arnoldus geboren werd, die
later hoogleraar aan de rechtenfaculteit te
Mainz zou worden. Deze foute veronderstelling
uit het NNBW, tekent Tournay nog uitgesproke-

gemiaaera ontwikketae arukker, vanwege ziJn
vriendschappelijke omgang met Coornhert en
Cornelis Boogaert, die op zijn beurt eveneens
een vriend van Coornhert was.
Anoniem verscheen er een boek over
Arminius’ opvatting over de predestinatie53
bij
Tournay en Andries Burier in 16 17. Het was
door Daniel Wittius vertaald uit het Latijn.
Dirk Herbers: Gouds remonstrant
Een aparte plaats neemt de uitgave Gort en&
claer bewijs.. , de bestseller van Dirk Herbers,
in54. In dit werk legt de Goudse predikant, zoon
van de vermaarde en voor sommigen zelfs
beruchte Goudse predikant Herman Herbers,
getuigenis af van zijn remonstrantse gevoelens5S. Hij pleit er met nadruk voor dat verschillende opvattingen over de predestinatieleer
geen reden behoeven te zijn voor een scheuring
binnen de gereformeerde kerk. Het boekje verscheen voor het eerst in 1616 in octavoformaat
bij boekverkoper en uitgever Andries Burier,
die als enige in het impressum vermeld wordt,
maar die ongetwijfeld ter zijde werd gestaan
door drukker Tournay. In datzelfde jaar verschenen twee herdrukken bij uitgever Burier in
samenwerking met Tournay: een ‘gewone’
tweede druk, die overigens niet als zodanig
genoemd wordt, en een tweede ‘vermeerderde
en gecorrigeerde’ druk, De correcties in deze
heruitgave hadden voornamelijk betrekking op
de drukfouten. De uitbreiding van deze tweede
druk had alleen betrekking op het voorwoord.
Kennelijk was er zo’n behoefte aan het boek dat
de eerste herdruk in grote haast was uitgevoerd,
zodat er te weinig tijd was om de drukproeven
naar behoren te corrigeren. Ook nog in hetzelfde jaar 16 16 verscheen er een Franse vertaling
van het boek ten behoeve van de Franssprekende gelovigen, naar men veronderstellen
mag. Behalve de eerste druk, die alleen de
naam van Burier vermeld, zijn de herdrukken
en de vertaling een onderneming van Tournay
en Burier gezamenlijk.
Sine nomine verscheen een druk van hetzelfde werk, -de titel wordt hierin anders gespeld,
namelijk Kort ende klaer bewys.,.-, uit 16 18,
eveneens in het kleine octavoformaat, dat wel-
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licht in Gouda gedrukt is?. De sten, althans,
beschouwt het werk als gedrukt te Gouda. In
het impressum wordt enigszins curieus en cryptisch vermeld, dat deze druk ‘na de copie van
Andries Burier’ gedrukt is. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er hier sprake is van een roofdruk,
dan zou betreffende vermelding immers achterwege gelaten zijn. Misschien benadrukt deze
vermelding juist dat het boek van Herbers wel
in Gouda gedrukt is, omdat verondersteld werd
dat Burier als libraire bekend was. Mogelijk is
deze laatste herdruk wel degelijk door Tournay
en Burier gedrukt en uitgegeven. In 1618 was
de synode van Dordrecht reeds begonnen.
Wellicht voelden de libraires zich genoodzaakt
bij deze remonstrantse uitgave de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. In ieder geval
betekent deze laatste herdruk, - die bovendien
aangeduid wordt als ‘Tweede editie, van nieuws
oversien, ende alleen inde voorrede tot vrede
vermeerdert’, dus de tweede vermeerderde,
maar niet gecorrigeerde versie -, dat het boekje
nog steeds populair was.

calvinistisch werk en een restcategorie ‘overig
werk’. Na de synode van Dordrecht was de
markt voor religieus afwijkend werk vanzelfsprekend ingestort. Tournay moest zich na 16 19
noodgedwongen bezig houden het drukken van
boeken van een andere signatuur.
In 1621 kwamen Jasper Tournay en zijn collega-libraire Pieter Rammesijn samen ‘den eed
van conformiteyt van t’placcaet van den 16.
Januarie’ afleggen57. Dit plakkaat had betrekking op de eed die libraires moesten afleggen
om te zweren geen ‘foute’ boeken te drukken,
in dit geval betrof het vanzelfsprekend boeken
met een heterodoxe en remonstrantse inslag.
Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad,
voordat Tournay en Rammesijn die eed kwamen afleggen op het stadhuis.

ORTHODOX CALVINISTLSCH WERK
Hoewel Toumay in de eerste twee decennia van
de eeuw voornamelijk boeken ven een heterodoxe signatuur gedrukt heeft, deed hij ook
ander werk van zijn persen komen: orthodox

W.P. de Nachtegale
Een enigszins vreemde eend in de bijt van
Tournay’s libertijnse fonds is een vermeende
uitgave van het vermoedelijke contra-remonstrantse werk v a n W i l l e m Pieters d e
Nachtegale58.
Woorden uit de titel ‘tot breeder
verstandt der predestinatie’ doen in ieder geval
vermoeden dat het een contra-remonstrants
geschrift betreft. Het impressum van dit werk is
zeer onvolledig. Misschien is het werk helemaal
niet bij en door Tournay gedrukt.
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Petrus Datheen
Hoewel Datheen geen onomstreden figuur
geweest is binnen de gereformeerde kerk, past
zijn psalmberijming die Tournay gedrukt heeft,
in samenwerking met de Amsterdamse boekverkoper Jan Evertsz. Cloppenburch, eerder binnen
een orthodox calvistische visie dan binnen een
heterodoxe59,‘ Deze herdruk in kwartoformaat
verscheen in 1610. Datheen was \ net als zijn
ambt- en tijdgenoot Coolhàes van huis uit
katholiek en bekeerde zich op latere leeftijd tot
het protestantse geloof. Hij leidde een nogal
nomadisch bestaan: hij reisde‘ door Engeland de
Duitse landen en door de Zuidelijke en
Noordelijke Nederlanden60.
Hij had contact met
hervormden van het eerste uur, onder wie
Calvijn, Beza, Ursinus en Olevianus. Hijs had
aanvankelijk een goede relatie~met Willem van
Oranje, maar de verhouding bekoelde later zeer.
Datheen beschuldigde de prins van onstandvastigheid in het geloof en laakte diens vrijheid van
godsdienst en diens toenadering tot het katholieke Frankrijk. Datheen was vrij, gematigd ten
opzichte van ìuthersen, maar onverzoenlijk ten
opzichte van katholieken. Hij speelde een grote
rol in de zestiende-eeuwse calvinistische synodes, Een tijdlang liet hij zich beïnvloeden door
het davidjorisme. In 1583 verkondigde hij te
Gouda anti-Franse denkbeelden, waarmee hij
zich de gram van de Staten van Holland op de
hals haalde. De Staten vaardigden daarop een
bevel tot inhechtenisneming af. Datheen was op
aanraden van de Goudse predikant Herman
Herbers naar Vianen gevlucht, maar werd daar
toch gevangen genomen en enige tijd later weer
in vrijheid gesteld. Beroemd is Datheen vooral
geworden door zijn Nederlandse psalmberijming en de daarbij behorende vertaling van de
Heidelbergse catechismus en de gereformeerde
lithurgie., De psalmen waren vertaald uit het
Frans en sloten nauw aan bij de vertaling van
Marot en Beza. Datheen , _ kende geen
Hebreeuws. De catechismus vertaalde hij vrij
naar de derde druk van diezelfde catechismus
van Ursinus en Olevianus. \ De lithurgie was
samengesteld naar Calvijns adviezen en naar die
van Olevianus. Met de psalmenvertaling, die
zeer nauw tegen het Frans aanhing, was men in
de Nederlandse calvinistische kerk niet erg
gelukkig. ,In 1586 besloot de nationale synode te
Den Haag deze berijming snel te vervangen
door de meer poëtische vertaling van Marnix
van St. Aldegonde. Dit vaste voornemen werd
echter nooit uitgevoerd. De eerste druk van
Datheens vertaling en berijming verscheen in
1566 en werd in datzelfde jaar nog eens twee
maal herdrukt. De volgende twee jaren zagen
maar liefst zeven herdrukken het daglicht. Bij

het neerhalen van de heiligenbeelden in Brugge
zongen de iconoclasten reeds een psalm uit deze
berijming. Al vrij snel na de uitgave van deze
psalmberijming werd deze door verschillende
gereformeerde gemeenten ingevoerd. Tot 1773
is Datheens psalmberijming de enige geweest.
Toch zijn er in de loop van de zeventiende eeuw
vele alternatieve berijmingen verschenen van
onder anderen Johan de Brune, Cornelis Boey,
Abraham Trommius, Jacobus Clerquius, Jacob
Revius, Antonius Deutekom, Nicolaas van der
Meer, Hermes Celosse en Johannes Six ,van
Chandelier. Deze berijmingen echter kregen niet
de populariteit van die van Datheen61. De populariteit van Datheens berijming was onder andere het gevolg van het feit dat de samensteller zelf
zeer geliefd was en dat zijn vertaling ondanks de
bezwaren die eraan kleefden, grote delen van de
gelovigen aansprak, Bovendien zaten boekverkopers nièt te wachten op een nieuwe vertaling,
omdat daarmee grote hoeveelheden van
Datheens berijming op de planken van, hun
boekwinkel zouden blijven liggenj2.,
\
Tournay schaarde zich met deze heruitgave
derhalve onder de vele drukkers die de psalmberijming van Datheen in hun fonds opnamen.
Abraham Herthogius
Aan het eind van zijn loopbaan drukte Tournay
ook ander orthodox werk en wel van Abraham
Hertog of Hertoghius63. Hertog was orthodox
gereformeerd predikant te Sluipwijk, een
plaatsje in de buurt van Gouda64. Hij schreef
later in 1646 een Latijns drempelgedicht bij een
jubelpredicatie van de evenzo orthodoxe predikant Jacob Sceperus te Gouda(j5. Het werk van
Hertog uit 1633 gebeurde in samenwerking met
en wellicht in opdracht van de Goudse boekverkoper en conrector der Latijnse school Maarten
Straffintvelt66,
die evenmin als Tournay geschaard kan worden onder de ,groep orthodoxe
calvinisten. Het boek van Hertog van een jaar
later drukte Tournay in opdracht van de weduwe van de Amsterdamse boekverkoper en uitgever
Dirk
Troost:
\
OVERIG DRUKWERK VAN TOURNAY~
x
\
Hierboven is duidelijk geworden dat het drukwerk uit de eerste twee decennia van de’zeventiende eeuw bij drukker Tournay bijna uitsluitend gekenmerkt wordt door een heterodox-religieuze signatuur. Dit libertijnse fonds van dis&
senters, dat Tournay gedrukt heeft, werd ingevuld door talloze auteurs, met een nadruk op
auteurs als Coornhert en, David Joris. Naast
orthodox calvinistisch werk heeft Tournay ook~
werken van een andere signatuur gedrukt.
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Bij bel
In 1625 drukte Tournay in samenwerking met
en vermoedelijk in opdracht van boekverkoper
en uitgever Hendrick Lauren[t]sz
uit Amsterdam een bijbel in folioformaat67.
Het betreft
hier in principe een Nederlandse vertaling van
een Franse Calvijnvertaling, maar met verbeteringen aan de hand van de oorspronkelijke
talen. Het oude testament werd vertaald en aangepast door Petrus Hackius. Professor in het
Hebreeuws te Franeker, Sixtinus Amama, verzorgde hierbij de vertaling en aanpassingen uit
het Hebreeuws. Het nieuwe testament werd
[ook] uit het Grieks vertaald door Hermannus
Faukelius, predikant te Middelburg. Op het
nieuwe testament had Laurensz zich een octrooi
weten te verwerven. Tournay zal in de jaren na
de overwinning van het orthodoxe calvinisme
weinig emplooi hebben kunnen vinden in de
boeken die hij tot dan had gedrukt, Hij diende
zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zodat hij zich noodgedwongen diende bezig te houden met orthodox calvinistische
projecten, maar ook, zoals hier de bijbel in
samenwerking met Laurensz,
Kennelijk voelde Laurensz zich niet bedreigd
in zijn broodwinning door de opdracht die de
Nationale Synode na afloop van de synodale
beraadslagingen afgegeven had voor een nieuwe vertaling van de bijbel uit de oorspronkelij;
ke talen. Overigens waren erdirect protesten te
horen van de kant van de boekverkopers, die
nog stapels onverkochte, reeds eerder vertaalde
bijbels op de schappen van hun winkels,hadden
liggen. Pas in 1632 was de opdracht voor de
nieuwe Statenvertaling, die ,door \ de StatenGeneraal gegeven was en waarvoor door diezelfde instantie betaald was,, naar aller tevredenheid voltooid68. De organisatie rondom deze
vertaling had behoorlijk wat voeten in de aarde
gehad. In 1625 pas hadden de vertalers, - predikanten die,van hun ambtsverplichtingen waren
vrijgesteld -, in Leiden aan hun verantwoordelijke taak kunnen beginnen69.

Carel van Mander; Abraham van Gherwen
Een voorbeeld van het ~overige drukwerk van
Jasper Tournay is een uitgave van de schilder,
kunsttheoreticus en dichter Carel van Mander
en
wel in samenwerking met de boekverkoper-uitgever Passchier van Westbusch, die in het jaar
van uitgave, 1609, in Haarlem resideerde70.
Al
eerder had Tournay in samenwerking met Van
Westbusch een boek van Van Mander gedrukt,
en wel in 1607, toen’ beide libraires in
Enkhuizen verbleven 71 .’ Het is een boekje met
liedjes/gedichten,
\
Voor auteur/samensteller Abraham v a n

Gherwen en diens nakomelingen te Rotterdam
drukte Tournay zes liedboekjes in een klein formaat, 16O, in de periode 16 18- 1 62472. Abraham
Matthijsz. van Gherwen <was in de eerste helft
van de zeventiende eeuw een Rotterdams schilder en dichter van tamelijk onbetekenende geestelijke liederen, die hij met soortgelijke liedjes
van stadgenoten tot, enige bundeltjes samenstelde73,. Deze Rotterdamse dichters waren onder
anderen Carel van Mander, van wie Tournay in
1607 en 1609 eveneens een bundeltje met liedjes/gedichten
had uitgegeven, Willem Janssen,
Andries Dircksen, Heyndrick Louwersen de
Groot, Jan Senten. Carel van Mander verzorgde
het inleidend sonnet bij een bundeltje
liedjes/gedichten
van Van Gherwen, dat in 1612
in Amsterdam gedrukt was74. De liedboekjes
van Van Gherwen uit 1618 en 1620-1622 zijn
gedrukt in opdracht van diens kinderen. Twee
andere bundeltjes van Van Gherwen uit 1620 en
1622 zijn gedrukt in opdracht van de zilversmid
en mede-dichter Hendrick Louwersen de Groot.
In de zeventiende eeuw waren verbanden tussen beeldende kunst, en met name de schilderkunst en prentkunst, en poëzie tamelijk hecht75.
Men ,kan denken aan de populaire emblematabundels - van onder anderen Roemer Visscher
en Jacob Cats -) aan rijmprenten, maar ook aan
beeldpoëzie; dit laatste is poëzie die naar aanleiding van beeldende kunstwerken werd
geschreven, en portretdichten, In veel gevallen
lijkt de poëzie zich door schilderkunstige ‘principes te latent leiden onder het motto: ut pictura
poesis [poëzie is als schilderkunst]. Een aantal
kunstenaars was zowel schilder als dichter.
Gerard Brom meende enigszins gechargeerd:
‘Nederlanders schrijven met de linker en schilderen met de rechter,hand’76.
\

Rijssaert van Spiere
Twee rederijkersspelen heeft Tournay gedrukt,
één anoniem in in 16 14 in samenwerking met
Burier, en één van Rijssaert of Rijckaert van
Spiere uit 161677. Van Spiere was de opdrachtgever. In deze periode was er vermoedelijk
geen andere Goudse drukker voor handen die
een boek kon drukken.
In de zestiende en zeventiende,eeuw bestonder er in Gouda drie rederijkerskamers78: de
Goudsblom, ~één van de oudste [vermoedelijk
opgericht in 14371 en tevens één van meest
vooraanstaande kamers in de Noordelijke
Nederlanden - het devies luidde: “Wyt jonsten
begrepen’ -, de Geele Fiolette en de Balsembloem, die door Vlaamse immigranten in 16 18
opgericht was. De eerste en de laatste kamer
fuseerden in 1642. In 1590 werd in Gouda door
d e Goudsbloem een stuk van Coornhert onge-
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voerd, dat
voerd,
dat de
de titel
titel Israël
Israël droeg. Rijssaert van
Spiere behaalde als dichter en factor in 1596 op
het rederijkersfeest te Zandvoort de eerste
plaats voor de Goudsbloem met het spel op de
vraag: ‘Hoe men Christi ter wereld meest liefde
bewijsen mag’. Dit spel kwam met twee andere
uit in 1616 bij Tournay, Deze Van Spiere
behoorde met zijn Goudse collegae-rederijkersdichters Wouter Verhee en Michiel Vlacq79 tot
de Goudse aanzienlijken en zij waren in hun tijd L
redelijk beroemde dichters. Ook hadden de
Goudse kamers, vooral de Vlaamse kamer, een
taak als opinievormende instantie inzake politieke en religieueze kwesties. Rijssaert van
Spiere voorzag in zijn levensonderhoud als
tapijtwever. Hij behoorde met een kleine groep
Vlamingen tot het geringe dolerende deel binnen de Goudse gereformeerde kerk. Hij was
derhalve een orthodox calvinist en gomarist,
van wie er in het Gouda van voor de synode van
Dordrecht niet veel waren.
Keuren en ordonnantiën
In de eerste twee decennia drukte Toumay voor
de stad twee keuren. In deze vroege jaren uit de
zeventiende eeuw was er vermoedelijk niet veel
behoefte aan stadsdrukwerk, zeker niet in verhouding tot de tweede helft van de eeuw. Uit de
Goudse stadsrekeningen uit de eerste twee
decennia** blijkt dat vóór Tournay libraires
Jacob Migoen in 1607 en Leendert Dierts van
Tetrode in hetzelfde jaar en in 1609 in stadsdrukwerk hadden voorzien. Burier verkocht een
enkele keer kantoorartikelen*‘.
In het tweede en
het derde decennium was het Tournay, die het
stadsdrukwerk verzorgde, in 1610, 16 11, 16 17,
1619, 1622, 1625, 162882. Tournay was de
enige in deze periode die stadsdrukwerk verzorgde, Anderen voorzagen in boeken, kaarten,
kranten, bindwerk en in kantoorartikelen:
Neeltgen Erasmus, Maarten Straffintvelt, Dirck
van Zijls3. Maar ook vonden er in deze eerste
dertig jaar van de zeventiende eeuw geregeld
anonieme leveringen plaats.
Na 1620 drukte Tournay nogmaals twee keuren84.
Medische werken
Twee medische boeken nam Tournay eveneens
aan het einde van carrière op in zijn fonds; werken die evenmin religieus gevoelig lagen. Eén
werk van Carolus Battus uit 163 1, wederom in
samenwerking met Laurensz, de Amsterdamse
boekverkoper en uitgevers5.
Battus was tot
1601 stadsgeneesheer te Dordrechts6.
Als artsauteur heeft hij weliswaar niets nieuws geschreven, maar hij was de eerste die boeken over
geneeskunde heeft geschreven in de landstaal.

Conservatieve krachten bekritiseerden het
het dat
dat
medische werken in de landstaal verschenen.
Dit medische werk van Battus is een herdruk
van een uitgave uit 1590 of
òf daaromtrent. Het
andere medische werk van Cordus was ook
geschied in samenwerking met Laurensz87.
Restcategorie
Vermoedelijk ter herdenking aan de slag bij
Nieuwpoort heeft Toumay in het Latijn een
werkje gedrukt in 1615**. In 16 18 drukte
Tournay een bruiloftsgedicht89.
Gelegenheidswerk kwam bij hem slechts in dit ene geval van
de persen. Vermoedelijk deed hij dit in een tijd
dat er weinig voor hem te verdienen was. De
synode van Dordrecht had een aanvang genomen en hij diende voorzichtig te zijn met welk
drukwerk hij aannam. Wellicht was het in het
begin van de zeventiende eeuw in Gouda nog
niet zo’n wijdverbreid gebruik bij huwelijken
en begrafenissen gelegenheidswerk te laten
drukken‘
Voor de zeventiende-eeuwer
zeventiende-eeuwer had
had het
het gelegenheidsgedicht nog niet de negatieve klank van
‘broodschrijverij ‘, - het in opdracht schrijven
dat ‘slechts’ bedoeld was om in het onderhoud
van de auteur te voorzien -, die dit genre in de
achttiende eeuw kreeggo. In de poëziebundel
van Vondel, Poëzy of verscheiden gedichten, die
in 1682 door zijn biograaf Geraerdt Brandt
bezorgd werd, vindt men talloze gelegenheidsgedichten: zegezangen, lofdichten, klinkdichten, lierdichten, bruiloftsdichten, lijkdichten,
grafschriften, geboortedichtn, dankdichten,
klachten, hekeldichten, lofdichten op uitgegeven teksten, opdrachten, bijschriften op steden
en gebouwen, lofdichten op schilderijen en
andere kunst, bijschriften op gedenkpenningen,
schouwburgdichten, edichten in stamboeken,
etcetera. Bij nadere beschouwing blijkt het
dichtwerk van Vondel voor het grootste deel uit
het gelegenheidsgenre te bestaan. Het is een
vorm van gebruikskunst die in opdracht
geschreven is. De druk van dergelijke gedichten, die geschreven waren voor een actuele
gebeurtenis, op een plano of in een klein katern
maakte snelle verspreiding mogelijk. In deze
zin hadden deze gedichten ongeveer dezelfde
functie als de pamfletten die, op plano of in
[een] enkel[e] kwartokatern[nen],
k wartokatern[nen], verschenen
over actuele gebeurtenissen. Het in opdracht
schrijven van een magistraat of hooggeplaatste
personen gold in de zeventiende eeuw als eer.
De auteur kreeg als beloning niet alleen een
som gelds, maar vaak ook een edelmetalen
gedenkpenning.
Gelegenheidsgedichten kenden hun eigen
poëticale richtlijnen en voorschriften in de
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vorm van de klassieke, met name romeinse
retorica9i, waarbij vanzelfsprekend de heidense
elementen van goden en al te nadrukkelijke erotiek, zoals in klassieke bruiloftsgedichten
gebruikelijk was, getransformeerd werden tot
christelijke deugden. De taak van de dichter in
dit genre is tweeledig: hij moet enerzijds de
gedachten en gevoelens van de gemeenschap
vertolken, anderzijds dient hi.
le
groep te overtuigen van zijn v
rtenis. Over het algemeen‘is c
re
conformistisch van aard.
In hoeverre de Goudse het gelegenheidswerk
van hoge literaire waarde is, wordt hier vanzelfsprekend buiten beschouwing gelaten. Deze
studie is niet van literair-historische betekenis.
Het is echter wel van belang dat het bovenstaande excursie gemaakt is. Het blijkt dat er
vooral in [de loop van] de zeventiende eeuw
een grote behoefte komt aan dit genre en dat het
schrijven van dergelijk werk niet negatief als
loutere ‘broodschrijverij’ beoordeeld werd.
Voor de drukker-uitgever betekende het uitgeven van gelegenheidswerk derhalve eveneens
geregelde inkomsten, waarbij hij niet het stigma
van ‘sjacheraar’ of drukker van ‘kruimelwerk’
kreeg toebedeeld.
SLOTWOORD
In de laatste decennia van de zestiende eeuw en
in de eerste twee decennia van de zeventiende
eeuw wordt het boekenfonds van Tournay bijna
volledig gekenmerkt door werken van heterodox, libertijns en remonstrantse aard. In de
periode van voor de Dordtse synode vertoont
het fonds van Tournay een uitermate coherente

signatuur. Dat Tournay een drukker voor de dissenters geweest is, valt nu in het geheel niet
meer te betwijfelen. Tournay is de meest uitgesproken zeventiende-eeuwse libraire geweest,
die Gouda gekend heeft, met name waar het het
signatuur van het boekenfonds betreft.
Na de synode van Dordrecht was het voor
Tournay onmogelijk dit heterodoxe en libertijnse fonds te continueren. De omvang van zijn
boekproductie liep enorm terug in het derde
decennium van de eeuw, van 92 verschillende
uitgaven in de periode 1610-1620 tot slechts
negen in de periode 1620-1630 en in het vierde
decennium van de zeventiende eeuw tot slechts
vijf uitgaven. De druk van liedboekjes in
opdracht van Van Gherwen en diens nazaten
werd voortgezet. Kennelijk was er een markt
voor, want vijf verschillende bundeltjes verschenen in opdracht van Tournay’s persen. Twee
medische boeken, een bijbel, een handje vol
keuren, wat orthodox calvinistisch werk en een
Latijns werk van Coornhert. Het Latijnse werk
van Coornhert was wellicht een noodsprong.
De inhoud van het boek was er waarschijnlijk
niet minder gedurfd door, maar door het Latijn
kreeg het boek vermoedelijk een meer wetenschappelijke en dus een minder kritische connotatie.
Tournay wist zijn loopbaan als heterodox
libraire echter in stijl af te sluiten met een herdruk van een religieus libertijns werk uit de zestiende eeuw.
Veelvuldig heeft Toumay in opdracht van
anderen gedrukt binnen en buiten de eigen stad.
Het vermoeden bestaat dat hij wellicht ook op
eigen gezag boeken gedrukt heeft en zo dus een
enkele maal als uitgever is opgetreden.
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NOTEN
1.

Heterodox is het antoniem, het tegenovergestelde
begrip, van orthodox. De laatste term heeft betrekking
op het calvinisme, het nederduits gereformeerde geloof,
zoals het calvinisme in de 16e en 17e eeuw genoemd
werd van mensen als Gomarus en medestanders.
Heterodox geloof betreft de meer rekkelijke ~vorm van
dat calvinisme, dat derhalve afweek van de orthodoxie:
het remonstrantisme is de bekendste rekkelijke vorm.
De term lìhertijns wordt enerzijds gebruikt als synoniem voor heterodox, anderzijds ook gebruikt voor de
vormen van het hervormde geloof die nog meer afweken, over het algemeen ‘vrijzinniger’ waren dan de
orthodoxie. Deze vorm van religieus libertisme dient
men niet te verwarren met het 1 Xe-eeuwse begrip libertijns dat dan een andere betekenis krijgt in de zin van
‘losbol’, Let wel: het gaat hier steeds om het hervormde geloof en vrijwel steeds over het calvinisme. Het
katholieke geloof, de niet-christelijke geloven en zelfs
andere vormen van het hervormde geloof, zoals het lutheranisme vallen hier buiten. De wederdopers of sacrementariërs vallen wel binnen het bereik van het heterodoxe of libertijnse geloof. Het lutheranisme was aaln het
begin van de 17e eeuw niet erg wijdverbreid il n de
Republiek. De dopers daarentegen hadden reeds lang
hun invloed doen gelden.
Voor de synode van Dordrecht van 1618119 had de
Nederlandse hervormde kerk zijn ‘vaste vorm’ nog niet
gevonden. Eind 16e en begin 17e eeuw werd er door
met name predikanten uitgebreid gediscussieerd en
gepolemiseerd over de leerstellingen en inrichting van
de nederduits gereformeerde kerk. Het betrof steeds discussies over de necessaria, de noodzakelijkheden, en de
non-necessaria, de niet-noodzakelijkheden, van het
Nederlandse calvinisme. Eén voorbeeld volstaat hier:
de remonstranten of Arminianen achtten de predestinatie. de voorbeschikkine Gods. als niet behorende tot de

Goudsch boekdrukkersgeslacht uit de 17e eeuw’, in:
Die Goude. TwJeede verzameling bijdragen, Gouda,
119401, 106-119.
8. 12 boeken van Coornhert, vier anonieme werken over
Coornhert, alle in Gouda gedrukt.
--[-1, Bootgen wt het schip van de tweede antioorde vah
D. V Coornhert, òpte replijcke der predicanten disputatie van erfzonde, gedruckt ter Goude by Jasper Tournay,
anno 1610; 4”; [Kn 17491
--[D.V. CoornIhert], V a n d e toelatìnRe ende decrete
Godts. Bedenckinghe of’de H. Schrift o%k inhoudt sulcx
als ME Johan Calvijn ende 7: Beza daer van Leeren J../.
Berispinghe daer over van Reynier Donteclock ende de
antwoorde daer op van D. V Coornhert /../. Van de erfronde [.. /: ondersoeck van D. I? Coornhert, ter Goude,
by Jasper Tournay, anno 1610; 4”; [Kn 17631
--[-1, Van de erfonde. Disputatie tusschen de predicanten tot Haarlem, ende D. c! Coornhert, ter Goude, by
Jasper Tournay, anno 16 10; 4O; [Kn 17641
--1-1, Theriakel teghen het venijnighe wroeg-schrift by
Arent Cornelisz. ende Reynier Donteklock b..], vertoonende den onschuldt van D.F! Coornhert . . . . ghedruckt ter Goude bv Jasner Tournay, anno 1610; 4O; ] =
Knl750]
*
--[D.V. Coornhertl. Sendtbrief van D. V Coornhert met
antwoorde van de twee preaicanten tee‘ Delft daarop
ende replije van D. F! Coornhert, ter Goude, by Jasper
Tournay, anno 1610; 4O; [Kn 17511
--D.V. Coornhert, Dolingen des catechismi, anderwerven blijckende in des zelfs beproefde proeve. (Int boeck
wederlegginge ende de censuren of berispingen van
Arent Cornelisz., Reynier Dontecklock ende Johannes
Gerolbolus . . . , ghedruckt ter Goude by Jasper Tournay,
anno 1610; 4”; [Kn 17521
9. --H. Bonger, Leven en werk van‘ D. V Coornhert,
Amsterdam, 1978,
--H. Bonger et al., Dirck P6lkerts.z. Coornhert. Dwars
‘r recht, Zutphen, 1989,
-I.A.M. Abels. ‘Smeekbuis voor dissenters. De druk-

\
\
’
\

’
\

\
\

TIDINGE VAN DIE GOUDE

--B. Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch
woordent: poek vun Nederlandsche godgeleerden, 3 din,
1851-185 6, dl 3: 306-3 12.
10. H. Bonge ‘ren A.J. Geiderblom, ‘Coornhert en Sebastian
Francku in: De zeventiende eeuw, jrg. 12 (1996) nummer 2: 321-339: 329.
11. [John Locke], Epistola de toleruntia ad clari.ssimum
v i r u m TA,R,PTO.L.A., scriptu (1 PA.l?O.I.L.A.,
Coudae, apud Justum ab Hoeve 1689; 12”.
In de tijd dat dit boek gedrukt werd was het Latijn toch
nog wel de lingua franca van de wetenschappers.
12. Deze twee delen zijn voor één bibliografische eenheid
gerekend.
IJ. Boogaert trad op als uitgever van een deel van
Coornherts boeken,
14. Impressum: jaar en plaats van uitgave; naam en adres
van boekverkoper en/of drukker: Het impressum is
onderaan de titelpagina afgedrukt. Het colofon, de
naam en het adres van alleen de drukker, bevindt zich
achterin een boek. Niet elk boek kent een colofon, ook
niet kent elk boek heeft een impressum, Indien een boek
een ‘gevaarlijke’ inhoud had wensten de drukker en
’ boekverkoper onbekend te blijven in verband met censuur- en represaillesmaatregelen.
1.5. o.a.: [-1, Bootgen wt het schip van de tweede antwoorde
van D. V Coornhert.,, , 16 10 = Kn 1749
[-1, Vin de~erfionde. Disputatie tusschen de predicanten
tot Haarlem, ende D. V Coornhert, 16 10 = Kn 1764; zie
voor de rest onder de ‘vermelde titels van en door
Coornhert, noot 8.
16, sten is de afkorting voor het instituut dat bezig is het
oudere boekenbezit in Nederlandse universiteitsbibliotheken te inventariseren en toegankeli.jk te maken: Shot?
Tittle Catalogue of the Netherlands.
17. 1-1, Vermaninghe aun Reynier Donteclock..:., ,161 1 [2e
druk1 fdc le druk verscheen s.n. in 1610 = Kn 17611 J =
Kn (762
18. Aendachtige gebeden ende ‘meditatien over den ’ Ljen
psalm... , Gouda, Jasper Tournay, 16 18, in S0
19. Kerkghung..., 1590
20. Nieuw Nederlands Biografische Woordenboek
[NNBW], VII, 169 e.v.
2 1. Om verwarring te voorkomen: de eerste uitgave van het
‘verzameld w&k’ van Coornhert was welis;aar in twee
banden verschenen, maar deze twee banden vormden
samen het eerste deel.
2 2. zie b.v. S. Ziilstra. Nicolaes Mevndertsz vun Bleswiik.
Een h[jdrageJtot
de geschieden& van het Davidjorisme,
S.I., s.a. [1983]: 5-27; 61-1 ll.
23. D. Nauta et. al, [eds], Biografisch lexicon voor de
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 2,
Kampen., 1983: 15%162.
24. Een con voluut is een boekenband, waarin meerdere,
afzonderlijke werken gebonden zijn.
25. In veel uitgaven ontbreekt het jaar van heruitgave en
worden de jaren van heruitgave geschat.
2 6 . S i n e nom;ne, sine loco: zonder naam van de
drukker/uitever en zonder plaats van uitgave.
27. [David Joris], Dat vierde hand-hoecxken. Duer in veele
ghebeden ende vermaningen tot bidden ..,, S.I., s.n.,
ghedruckt in ‘t jaer 1626; 8’
28. Dit is niet helemaal juist; in het‘latijnse werk, dat in een
convoluut is gebonden, zijn de impressa en de naam van
de auteur niet op alle titelpagina’s vermeld. Maar gezien
het convoluut, waarin de verschillende werken zijn verzameld, is er geen sprake van onduidelijkheid omtrent
auteur en drukker.
--[Sebastiaan Castellio], Contra libellus CuLvini in quo
oitendere conatur haereticos jure gludg coercendos
e.sse . . . . S.I. [Gouda], sn. [Tournay], 1612; 8O [ook verschenen onder de titel: Dissertatie, quu disputator:
quo
iure, aouve fructu haeretici sunt coercendi gladio vel
igne.
--Sebastiaan Castellio, Proeve vunt ware ende valsche

30. --Sebastiaan Franck, Van het rycke Christi. Een stichtelijck tructaet.../Vun de kennisse Gods, vun waer dat sv
comt, ende hoe dat men huer studeren sal . . . . ter Goude,
by Jasper Tournay, , ter Goude, by Jasper Tournay, 16 11;
4”.
--Sebastiaen Franck, Kr(jgh-hoeck des vredes. f...] Ende
nu in Nederduytsch overgheset door David Willemsz
Camerlick, ter Goude, by Jasper Tournay, voor Andries
Burier, boeckvercooper, 16 18; go.
3 1. Zie b.v. J. Lindenboom, Een*frunc-tireur der reformatie.
Sehastiaun Franck, Arnhem, 1952
32. Anti-trinitarisme: het niet geloven in de drie-eenheid
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