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EEN VERKENNEND ONDERZOEK
NAAR GOUDSE VONNISSEN IN

1447-1467

Marion Winnink
·
Inleiding
Sinds drie jaar ben ik op het archief2l bezig met
het ontsluiten van het Crimineel vonnis- of
correctieboek (RA 176). In dit boek staan alle
delicten beschreven plus de straffen die aan de
mensen zijn opgelegd in de periode 1447- 1558.
Telkens als ik iemand iets vertel over wat ik doe
met dit vonnisboek, valt he t me op dat men over
het algemeen een nogal gruwelijk beeld van de
middeleeuwen heeft. Bij middeleeuwse straffen
denkt men al gauw aan de brandstapel, radbraken, hand afhakken, de schandpaal enzovoorts.
Toegegeven, de straffen in die tijd waren niet
mis, maar toch veel minder bloederig dan men
wel denkt.
In dit artikel wil ik u op basis van de nu verzamelde gegevens enigszins laten zien waarvoor
men gestraft kon worden in vijftiende-eeuws
Gouda en hoe er werd gestraft. Voordat ik daartoe over ga, vertel ik echter ook iets over de
opbouw van het boek en de hoeveelheid vonnissen.

Het handschrift 3l
Zoals gezegd wil ik u eerst iets vertellen over
het boek zelf. Het handschrift bestaat uit een
aantal katernen4 ) die niet allemaal even dik zijn,
dat wil zeggen dat de katernen zijn opgebouwd
uit een variërend aantal dubbelbladen5l. De
katernen zijn pas later tot een boek samengebonden.
Het gebruik van losse (dat wil zeggen nog niet
gebonden) katernen had voor- en nadelen. Een
voordeel was dat er nog een blad tussengevoegd
kon worden als men iets vergeten was, mits men
het midden van het katern nog niet bereikt had.
Anderzijds was er het nadeel dat er ook wel een
blad kon wegraken. Ik vertel dit omdat het op
het eerste gezicht wel lijkt alsof ik een volledige
periode van twintig jaar beschrijf, maar dat is
niet helemaal zo, er zitten hiaten in.
Kijkend naar schema I en het opbouwschema
van het eerste katern van het handschrift valt het.
volgende op:
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vouw/midden van het katern
• Opbouwschema van hel easte kalem ,,an het handschrif1.

l. De eerste drie maanden van 1447 ontbreken,
evenals de jaren 1461 tot en met 1466 en de
eerste vijf maanden van 1467. Het vonnis uit
juni 1467 staat op het eerste blad van het tweede
katern. De buitenste bladen van het eerste katern
(met de vonnissen uit de periode januari 1461
tot mei 1467) moeten dus ontbreken. Tevens
betekent dit dat er ook aan het begin een aantal
jaren missen (de vonnissen va';', voor april
1447).
2. Op het derde blad staat aan de voorkant een
vonnis uit november 1447. Dit sluit mooi aan bij
de achterkant van blad 2 waarop een vonnis uit
oktober 1447 staat. De achterkant van blad 3 is
echter leeg. Het kan zijn dat dit blad later is
toegevoegd nadat de schrijver op blad 4 al begonnen was met het beschrijven van een vonnis
uit maart 1448.
3. Bij blad 9, 10 en 11 is eveneens iets vreemds
aan de hand. Blad 10 (alleen aan de voorkant
beschreven met twee vonnissen uit mei 1451) is
vermoedelijk toegevoegd nadat de schrijver al
was begonnen met het noteren van de vonnissen
uit juli 1451 op wat nu blad 11 is. Tussen januari 1450 en mei 1451 lijkt het rustig geweest te
zijn, maar dit is niet erg waarschijnlijk. Kijken
we naar het handschrift dan blijkt dat het vonnis
uit januari 1450 onderaan op de achterkant van
blad 9 staat en dat de mei-vonnissen uit 1451
zoals reeds gezegd op de voorkant van blad 10
staan en dit is dus een nieuw blad. Het is denkbaar dat tussen blad 9 en 10 bladen zijn verdwenen (voor- of nadat blad 10 zelf werd toegevoegd).
4. In alle andere gevallen echter waarin sprake
is van een periode van een paar maanden waarin
geen vonnis is genoteerd, is er wat het hand-
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schrift zelf betreft geen verklaring te vinden. Ik
neem aan dat er dan geen vonnis is uitgesproken.
5. In het katern is één enkelblad later tussengevoegd. Op dit blad (blad 12) staan vonnissen uit
1481; iemand zal gedacht hebben dat het om
vonnissen uit 1451 ging. Deze vonnissen zijn
niet in de analyse betrokken.
Concluderend mag men zeggen dat het blijkbaar
niet ongewoon was dat er in perioden van een
paar maanden geen vonnissen werden genoteerd. Op één plaats ontbreekt waarschijnlijk
een of meer bladen. Daarnaast ontbreken de
buitenste bladen van het katern zeker. Deze zijn
misschien later wel versneden tot reepjes en
hergebruikt door een boekbinder als versteviging voor andere boekbanden. Op twee plaatsen
lijkt een blad te zijn toegevoegd (blad 3 en blad
10). Het oorspronkelijke aantal vonnissen in de
periode 1447-1467 zal dus veel hoger zijn geweest dan de 150 die er nu zijn overgeleverd.

Aantal vonnissen per jaar/maand
In schema 1 vindt u een overzicht van het aantal
vonnissen per jaar/maand in de periode 14471467.
Op basis van de overgeleverde vonnissen lijkt
het gemiddelde aantal per jaar ongeveer 10 te
zijn geweest. De jaren 1449 (22), 1450 (1),
1455 (3), 1456 (18) en 1458 (16) wijken sterk
hiervan af. Het geringe aantal in 1450 is te
wijten aan het feit dat de rest van dat jaar niet is
overgeleverd. Voor de overige afwijkingen
geeft het handschrift niet direct een oplossing.
1455 zal wellicht "gewoon" een heel rustig
jaar zijn geweest. Waarom er in 1449 zoveel
vonnissen zijn blijft vooralsnog een raadsel.
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Schema 1. Aantal vonnissen per jaar/maand
Jaar

Maand

Aant.al

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Il

12

onb*

1447

10

-

-

-

3

1 1

-

-

1

1

2

1

-

1

1448

8

-

-

1

-

2

-

1

3

1

-

-

-

-

1449

22

-

2

12

-

-

-

-

2

2

1

2

-

1

1450

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1451

9

- 1 -

- 1 -

2

-

1

1

1

-

-

4

-

1452

8

3

-

1

-

1

3 1 -

-

-

-

-

-

-

1453

8

-

4

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

1

1454

10

1

-

-

2

1

1

3

-

-

- 1

-

1

1

1455

3

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1 1

-

-

- 1

1456

18

-

-

5

1

2

2

3

-

-

1

-

2

2

1457

8

-

2

1

1

-

1

- 1 3

-

-

-

-

-

1458

16

-

-

5

1

-

4

1 1

-

1

2

1

1

-

1459

10

2

3

-

3

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1460

9

1

-

-

-

1

2

1

-

3

-

1

-

1467

10

-

-

-

-

-

2

1

2

1

-

-

4

-

1so··

8

ll 1 26

Il

9

16

13

14 1 8

10

4

14

6

l

Tot.

1

1

• Onbekend wil zeggen dat de datum van het vonnis niet is aangegeven.
•• In enkele van de vonnissen zijn twee of meer mensen genoemd. In totaal zijn 167 mensen veroordeeld.

In 1456 zijn er verschillende veroordelingen
wegens: kritiek op en bedreiging van de burgemeesters; vernielingen aan stadseigendommen
(bijvoorbeeld stadspoorten); pro-Hoekse uitlatingen en het zich 's avonds laat op straat bevinden na de avondklok (waarom was deze überhaupt ingesteld?).
In 1458 werden vijf mensen veroordeeld omdat
ze ondanks het verbod toch naar Dordrecht
voeren en hun goederen daar op de stapelmarkt
aanboden en vier mensen werden veroordeeld
omdat zij gildevoorschriften overtraden.
Het zou kunnen dat politieke en/of sociaal-economische onrust in deze jaren voor een verhoogde criminaliteit zorgden. Onderzoek van
andere bronnen zal misschien meer licht op de
zaak werpen.
Soorten delicten
In schema 2 vindt u een overzicht van het soorten delicten dat is gepleegd in de periode 14471467.
Er lijkt in de loop der tijden niet zo heel veel te

zijn veranderd in de soo,1 delicten. Ook in de
vijftiende eeuw werden er in Gouda mensen
opgelicht, vermoord, verkracht, bestolen, of
gemolesteerd. Er werden mensen (stadswachters) gegijzeld en er was wel eens sprake van
oproer. Opvallend is bijvoorbeeld wel dat het
uitschelden/beledigen van mensen toen als een
zwaar vergrijp werd gezien (van de 150 vonnissen is in 31 gevallen sprake van het delict schelden).
Beledigen van een ambtenaar in functie kan u
tegenwoordig nog steeds op een boete komen te
staan, maar als u bijvoorbeeld vindt dat de burgemeester of een wethouder zijn werk niet goed
doet, dan mag u dat rustig in het openbaar zeggen. En zo lang u de daad maar niet bij het
woord voegt mag u de persoon in kwestie ook
nog van alles toewensen zonder dat dit direct
gevolgen voor u heeft. Zo niet in 1456. In dat
jaar werden in ieder geval drie mensen veroordeeld wegens krit.iek op burgemeester Gerijt
Claes. Coman (= koopman) Cornelis had hem
uitgescholden en moest de eerstvolgende zon-
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Schema 2. Soorten delicten
Belediging

31

Onbehoorlijk gedrag

13

Molest

12

Bedreiging

Il

Zekere misdrijven*

8

Overtreding gildevoorschrift

8

Vernieling

7

Diefstal

6

Overtreden vaarverbod

5

Medeplichtigheid

5

Gijzelen

4

Vals beschuldigen

4

Heilig schennis

4

Weigeren opdracht/ bevel /

4

Gebru ik valse geschriften

3

Vrede breuk

3

Laster

2

Moord

2

Contractbreuk

2

Messteken

2

Verkrachten

.1

Overi!/*

13

• Hier wordt geen nadere omschrijving van gegeven. De
persoon in kwestie had blijkbaar zoveel uitgespookt dat
de.1.e omschrijving voldeed.
•i'; Onder overig· va1t: oproei'. 's nachts op straat, onverzoenlijkheid. voornemen tot wraak, ontvreemden marktkruis
tijdens jaannarkt, weigeren schuld te betalen, mzie over
een meitak en in vier gevallen is het delict niet beschreven.

dag met een bord op zijn borst waarop stond
wat hij had gezegd, voor het kruisbeeld (vermoedelijk) in de Sint-Jan verschijnen.
Op l juli 1456 werd Rugel Rugelss. veroordeeld
omdat hij van beide burgemeesters (Gerijt Claes
en Ghijsbrecht Hagenss.) had gezegd dat er nog
nooit zulke slechte bestuurders waren geweest
als deze twee. Hij wenste ze ook toe dat ze in de
IJssel zouden worden gegooid met een gewicht
van honderd pond aan hun lijf.
Op 8 oktober van datzelfde jaar werd Jacob
Goel veroordeeld omdat hij, tijdens een drinkgelag bij Willem "die gortere" (= de gortmole-
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naar) thuis, had gezegd dat Gerijt Claes een
schavuit was. Tevens vertelde hij daar dat hij
Gerijt Claes na de Vespers bij de kerk had opgewacht om hem in elkaar te slaan en hij zou dood
zijn geweest als hij zich niet in de kerk had
teruggetrokken.
De beide laatste heren werden veroordeeld tot
een bedevaart naar de Sint-Pieter en -Paulus te
Rome en verbannen uit de stad totdat ze het
bewijs hadden geleverd de bedevaart volbracht
te hebben. U ziet het in die tijd kon u maar beter
uw mond houden als u het met een stadsbestuurder niet eens was.
Vandalisme was er ook al in de vijftiende eeuw,
bijvoorbeeld het vernielen van de sloten van de
Kleiwegpoort of het ingooien van ruiten. Ruiten
waren blijkbaar erg kostbaar, want de straf op
het ingooien ervan was niet mis. Zo werden
Gerijt, coman Cornelissoen (de zoon van koopman Cornelis) en Gerijt Willem, de stoeldraijerssoen (de zoon van de stoeldraaier) op 19
november 1449 veroordeeld tot acht jaar verbanning uit de stad. Gelukkig voor hen was deze
straf slechts voorwaardelijk omdat ze nog erg
jong waren.
Anders was het voor Ge1ijt Jan Ockerss. en
Heijntgen van der Deel die op woensdag LO
december 1460 werden veroordeeld tot een
bedevaart naar Parijs en binnen twee dagen
moest.e n vertrekken. Daarnaast kregen beiden
ook nog een voorwaardelijke bedevaart opgelegd: Gerijt Jan moest naar Santiago de Compostella en Heijntgen naar Rome. Deze laatste
twee bedevaarten waren slechts(!) voorwaardelijk omdat ze zo eerlijk waren geweest zichzelf
aan te geven en de ruiten op hun kosten lieten
herstellen.
Wat de delicten ze.Jf betreft is er wel overeenkomst met de tegenwoordige tijd, maar hoe zit
het met de soort straffen en de strafmaat?

Straffen en strafmaat
In schema 3 vindt u een overzicht van de soorten straffen die zijn opgelegd in de periode
1447-1467.
Zoals u ziet is er in deze tijd nauwelijks sprake
van lijfstraffen. Slechts drie keer werd deze
straf opgelegd: in één geval werd iemand veroordeeld tot het staan aan de kaak voor een paar
uur, een ander werd gegeseld en een derde
moest met "de steen" uit het stadhuis op haar
nek volgens een bepaalde route door de stad
lopen. Bij deze straffen speelt het vernederen
van de veroordeelde een grote rol. Van vernedering is zeker ook sprake bij de opgelegde processie ( 1) of het verschijnen voor het kruisbeeld
(in de Sint-Jan'?) met een bepaald voorwerp dat
te maken heeft met de daad (2).
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Schema 3. Soorten straften
Bedcvaalt

109

Voorwaardel ijke straf'

87

Verbanning**

81

Geldboete

21

Stenen boete

19

Was(kaars) offeren

6

Verschijnen voor kruisbeeld met
bepaald voorwerp

5

Processie

4

Lij fstraf

3
**tl

Lakenboete
Anders

.........

2

6

A Is een bepaalde straf "Lol des gherechts vennaninge "
wordt opgelegd beteken! dit dat de straf voorwaardelijk
is (zie.: .1. van Herwaarden. Opgelegd" hedevaart<?11).
De duur van de verbanning kon variëren van een paar
maanden (mccsrnl de tijd die nodig was voor het volJ.,,.engen van een bedevaart), een paar· jaar t.ot eeuwig (of
als variant daarop honderd jaar en één dag).
In plaats van geld moest men een aantal ellen laken
leveren.
De andere straffen zijn: herstel van de D0elenpoo11.
vergiffenis vragen aan hel slac htoffer in bijzijn van
stadsdiena,·en (2x), enkel met zijn eigen vrouw mogen
samenleven of in de stad verkeren in haar bijzijn, gevangenisstraf of iets schenken (onleesbaar in het handschrift
wat moel worden geschonken).

Ad 1. Jacob Willam, coman Claessoen, had
t:ijdens de processie het voorgeschreven gildeteken niet bij zich. Als straf moest hij de volgende
zondag in boetekleed met in zijn ene hand het
gildeteken en in zijn andere hand een kaars van
een pond was de processie overdoen.
Ad 2. Jan Gerijts., die meysters zoon, heeft met
enkele gezellen kippen gestolen van Hillegont,
Engbrecht Yoetens weduwe, en ze ook opgegeten. Hij moet binnen 14 dagen gekleed in zijn
wambuis en blootshoofds voor het kruisbeeld
verschijnen. Hij moet daarbij een (braad)spit
van twee ellen lang waarop een kip gespietst zal
zijn, recht boven zijn hoofd houden.
Beide laatste soorten straffen zou men ook een
soort lijfstraf kunnen noemen, maar zelfs dan
blijft het aantal lijfstraffen ver in de minderheid.
Men zocht het vooral in de bedevaarten. De
bedevaartplaatsen waarnaar men gezonden
werd, varieerden van Aardenburg ( 1), Amersfoort (10), Bergen (5), Egmond (1), 's-Gravenzande ( 1), Haarlem ( 1) en 's-Hertogenbosch (7)
in Nederland tot Aken (2), Canterbury (2),
Einsiedeln ( 13), Finisterre (2), Geerberg (2),

Halle (6), Sint-Joost (6), Keulen (9), Londen
( 1), Parijs (9), Rome ( 16), Santiago de Compostella (7) en Wilsnack (10) in Europa. Vaak werd
ook een voorwaardelijk straf opgelegd. Dit was
altijd een bedevaart, waarbij Santiago de Compostella (27), Rome ( 19) en Wil snack ( 17)
veruit de favoriete bestemmingen waren. De
vraag is natuurlijk of zo'n voorwaardelijke straf
wel eens geëffectueerd werd. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden moest ik op zoek naar
mensen die meerdere keren waren veroordeeld.
Er waren er zes:

1. Jan "die quaert" (Jan, "de kwaaie")
1447
bedevaart. naar Wilsnack;
16-3-1449
bedevaart naar Den Bosch+
voorwaardelijk een bedevaart
naar Wilsnack;
3-7-1452
verbanning uit stad+ omliggende rechtsgebieden, bedevaart naar Rome + l jaar
verbanning na opsturen van
het bewijs dat hij de bedevaart had volbracht;
2. Jan Dircxs., bijgenaamd "Jan Gat" of
"Joncher van Hourenborch"
24-1-1452
Bedevaart naar Keulen +
verbanning uit Gouda en
omliggende rechtsgebieden
totdat het bewijs dat hij de
bedevaart heeft volbracht bij
het gerecht is + voorwaardelijk een bedevaart naar Santiago de Compostella;
6-6-1453
Binnen 6 dagen uit de stad en
buiten de drie-mijlszone
bevinden + tien jaar verbanning;
8-11 -1458
Twee vomwaardelijke bedevaarten: een naar Rome, de
ander naar Santiago de Compostella. Deze twee straffen
zullen niet veijaren;
3. Dudzier Claes, heer Jacobss. soon
14-5-1454
Binnen I maand op bedevaart
naar Amersfoort + een voorwaardelijke bedevaart naar
Einsiedeln;
19-6-1455
Binnen 24 uur buiten Gouda
en de één-mijlszone bevinden
+ vijftig jaar verbanning;
4. Jan Claes, die suut
26-7-1454
12.000 stenen leveren + de
vernielde sloten van de Kleiwegpoort laten herstellen +
voorwaardelijke bedevaart
naar Einsiedeln;
10-2-1457
7 .000 stenen leveren;
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• Doodstraf Holllsnede ra11 Al/)recht Diirer ( I 489 j.

• Mededogen voor de zwaargestrafie. Ho111s11ede
van Albrecht Dürer ( /488).

S. Pieter Heynricxs
26-7-1454
4.000 stenen leveren+ voorwaardelijke bedevaart naar
Wilsnack;
Voor het kruisbeeld verschij20-2-1457
nen en als dat niet naar behoren gebeurt dan naar Rome +
voorwaardelijke bedevaart
naar Santiago de Compostella. (Op 1-12-1457 was hij in
Rome);
6. Daem Moeiairts
23- 12-1454 Bedevaart naar Rome + verbanning uit Gouda en omliggende rechtsgebieden totdat
het bewijs dat de bedevaart is
volbracht bij het gerecht is.
Hij mag alleen met zijn
vrouw samenleven;
26-6-1458
Bedevaart naar Halle+ voorwaarde!Uke bedevaart naar
Einsiedeln;
14-7-1460
Bedevaart naar Amersfoort.
Hij mag alleen in bijzijn van
zijn vrouw in Gouda zijn.

Zoals u ziet waren de straffen beslist niet ge,ing
(7000 stenen leveren of een bedevaart naar
Wilsnack was niet mis), maar de straffen waren
in deze periode in Gouda zeker niet zo gruwelijk als velen wel denken. In hoeverre de rechtspraktijk in Gouda afwijkt of overeenstemt met
andere steden is mij niet bekend.

Bij geen van deze zes lijkt het er op dat de voorwaardelijke straf ten uitvoer moest worden
gebracht bij de eerstvolgende veroordeling.
Slechts in één geval (Jan Dircxs) wordt de voorwaardelijke straf bij een volgende veroordeling
weer genoemd en krijgt hij er nog een bij. Het
zou kunnen dat voorwaardelijke straffen verjaarden, want in enkele gevallen staat er nadrukkelijk in het vonnis dat dat niet zal gebeuren
(zoals bij Jan Dircxs' derde veroordeling). Er
staat dan dat de voorwaardelijke straf "niet sal
verjaren noch verdaghen" .
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Tot besluit
Met dit artikel heb ik getracht u een beeld te
geven van de rechtspraktijk in Gouda in de
vijftiende eeuw. Uiteraard zijn er nog vele vragen te beantwoorden, die lang niet altijd op
basis van het vonnisboek alleen zijn te beantwoorden. Dit vergt nog veel onderzoek, maar
wellicht zal ik u in een volgend artikel daarover
meer ve1tellen.

Noten:
1) Vcnnelding die men veelvuldig in vonni ssen tegenkomt.
Dit betekent dat de veroordeelde verklaart in te stemmen
met en zich te houden aan zijn straf op st..affe van het
verlies van zijn leven (sijn lijf!). Vaak komt men ook tegen
"op een pcijn (= boete) van 20 pond en de stedekeur " en
een enkele keer " up sijn rcchterhant". Wat de stedekcur is
weet ik niet precies (woo,·denboeken geven daarover geen
uitsluitsel). maar ik vermoed "poorterschap". Dat zou
betekenen dat iemand 20 pond moet betalen en de stad
verlaten (omdat hij/zij dan geen poorter is) als hij/zij de
straf nicc uitvoe11.
2) Streekarchief Hollands Midden te Gouda.
3) H,mdschrift betekent hier "een met de hand geschreven
boek".
4) Een katern bestaat uit een aantal gevouwen en in elkaar
geschoven bladen.
5) Een dubbelblad bescaat uit een vel papier (papier of perka·
ment) dat één ]<eer is gevouwen.
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VAN EEN DEURWAARDER,
EEN DWANGBEVEL EN EEN
KORPORAAL
Henny van Dolder-de Wit
Was de St.-Janskerk sinds 1573 in gebruik bij
de protestanten, officieel werd de kerk pas op
18 februari 1800 toegewezen aan de Nederduytsche Gerefonneerde gemeente te Gouda, nu de
Hervormde gemeente.
De scheiding tussen kerk en staat had tot gevolg dat veel kerkgenootschappen in grote financiële nood kwamen te verkeren, o.m. doordat de salarissen, die tot dan voor het grootste
deel uit 's Rijks kas werden betaald nu geheel
voor rekening van het kerkgenootschap kwamen.
Om de vijf Goudse Hervonnde predikanten van
hun traktement te kunnen voorzien waren leningen afgeslot.en. Geld om deze terug te betalen
was er echter niet.
Daarom werd met de geldschieters afgesproken dit in te1mijnen te doen. Aan de lidmaten
van de Hervonnde kerk (hun aantal werd in
1810 geschat. op ca. 7430), werd gevraagd wekelijks een kleine bijdrage voor dit doel beschikbaar te stellen. Het enthousiasme hiervoor
was gering, sommigen weigerden botweg, anderen gaven zich op als minvennogend. Dientengevolge ontstond een groot aantal achterstallige
verplichte betalingen.
Om deze te innen kon het geld volgens
Koninklijk Besluit van 6 februari 1818 via de
directeur van de belastingen worden ingevorderd op de gebruikelijke manier. Na bekendmaking van deze maatregel vanaf de preekstoel
volgde een periode van 14 dagen, waarin werd
afgewacht welk effect de mededeling zou sorteren. leder wist immers wat hem bij wanbetaling
stond te wachten! Na deze 14 dagen werden de
namen van hen die geen gehoor gaven aan de
directeur der belastingen doorgegeven.
Tot deze maatregel zal door het kerkbestuur
slechts uit bittere noodzaak zijn besloten. Het
gebrek aan contanten had echter tot gevolg dat
het kerkgebouw steeds meer in verval raakte en
zelfs het meest noodzakelijke onderhoud achterwege moest blijven.
De schilder Cornelis Roggeveen zou wel
heel direct met de nieuwe maatregel worden
geconfronteerd. Hij deed zijn beklag zelfs bij de
gouveneur (nu commissaris der Koningin) van
Zuida Holland, over' de wrede en onrechtvaardi-

ge handelwijze hem aangedaan door de heer
Van Teylingen, one.vanger der belastingen inzake de executie van de achterstallige predicantstractementen ' .
Hij stelt zich in de b1ief voor als geboren
Gouwenaar, schildersknecht, in dienst bij de
stadsfabriek (gemeentewerken) en in de kost bij
zijn zusters, die genoodzaakt zijn met handenarbeid in hun onderhoud te voorzien 1l.
Toen hij na een langdurig verblijf in Haarlem van zijn werkzaamheden aldaar naar Gouda
terugkeerde, was inmiddels de bijdrage voor de
predikantstractementen geregeld. Hij had nog
maar nauwelijks de tijd gehad zich erop te verheugen dat hij opnieuw was aangenomen bij de
stadsfabriek, (zij het op een dagloon van I gulden), of de ontvanger Van Teylingen sommeerde hem zijn achterstallige bijdrage te voldoen,
terwijl hij volgens zijn zeggen geen lid was van
de kerk.
Na zijn weigering meldde zich aan het huis
een soldaat van het garnizoen, geïntroduceerd
als 'garniser', die 'eten, drinken en legging' eiste2>. De zusters die nauwelijks genoeg eten in
huis hadden voor zichzelf en hun broer, verklaarden niet aan zijn eis te kunnen voldoen. De
man gedroeg zich verder netjes en vertrok de
volgende middag.
Bij afwezigheid van Van Teylingen was de
soldaat teruggeroepen door de deurwaarder De
Vletter en vervangen door een korporaal Slaigter geheten. Deze eiste bij zijn aankomst drinken, eten en een goed bed, daarbij dreigend dat
als hem dit werd geweigerd, hij de boel kort en
klein zou slaan. Spoedig daarna, aldus Roggeveen, voegde hij de daad bij het woord ·door het
aan stuk slaan van de meubelen mijner familie,
met sabelslagen te geeven aan mijne susters,
tengevolge dat er een groot attroupement voor
haarlieder huys is vergadert, wanneer toevallig
den Capitein De Jong, alhier in garnizoen leggende en voorbij komende, in huis is getreden
en hem zijn onbehoorlijk gedrag heeft voorgehouden·. De korporaal verk !aarde dat hem dit
op het belastingkantoor was bevolen. Hij werd
daarna vervangen door ene korporaal Fischer,
die drie dagen in het huis van de gezusters Roggeveen verbleef en van eten en drinken werd
voorzien door een eveneens aldaar verblijthou-
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<lende kostganger, de heer Boon. Die soldaat
gedroeg zich 'behoorlijk en fatsoenlijk'.
Het is geen wonder dat Cornelis Roggeveen
zijn beklag ging doen bij de deurwaarder De
Vletter, alsmede bij de publieke autoriteiten,
doch hij vond geen gehoor.
Van Teylingen liet beslag op zijn loon leggen voor de achterstallige 12 gulden en 4 stuivers. Daar Roggeveen niet in staat was een
gerechtelijke procedure te beginnen om zich
tegen ' deeze ongehoorde woede en wederrechtelijke handelwijs te verzetten' schreef hij ten
einde raad naar de Gouveneur van Zuid-Holland.
Het voorval kwam het kerkbestuur ter ore,
die het voor verdere behandeling aan de burgemeesters meldde. Later werd de hoogte van een
kerkelijke bijdrage afgesteld op de huurwaarde
van een huis om zo tot een redelijke verdeling
ervan te komen.
Bijlage 1.
Voor de achterstallige tractementen des Heeren
Predicanten.
SOMMATIE
Ik ondergetekende, deurwaarder, houder van
dwangbevelen ter inning der directe belasting.
Sommeer Uw Cornelis Roggeveen tot betaaling
binnen den tijd van drie daagen Uwe achterstalligen voor de Predicanten, bij wijgering waarvan gij daartoe zult worden gedwongen.
De kosten van de tegenwoordige sommatie
zijn twaalf cents.
Te betaalen in handen van de Heer ontvanger wiens comtoir gehouden wordt etc.
Gouda, 6 april 1818
A. de Vletter
deurwaarder.

• Het pand Oosthaven 38 bestond vroeger uit twee
percelen. In één daarvan woonde Roggeveen met
zii11 zus/ers, die hei slacluofjer werden van de
willekeur van een onbehouwen soldaat.

Foto: Wim Scholten.

Bijlage 2.
2de sommatie, inhoudende dat bij niet betaling
binnen 3 dagen beslag zal worden gelegd op
meubelen en goederen.
Bijlage 3.
ARREST
Beslaglegging op arbeidsloon ten bedrage
van 12.4.6. kosten van het arrest, afgegeven aan
het college van Fabricage.
Verschuldigd
soldaat
waarschuwing
arrest
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4.30
4.84
1.15
l.93
12.22

Noten:
1) Roggeveen geeft als huisnummer op: wijk B nr. 4.
Volgens gegevens door drs. C.J. Matthijs vom1de dit pand,
samen met B 5. het huidiee Oosthaven 38.
2) Vermoedelijk moest d;ze militair 3 dagen in het huis blijven om te voorkomen dat 'meubelen en goederen' in veiligheid werden gebracht.
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• Karikat1111r van een soldaat uit het begin van de
19de eeuw. De familie Roggeveen zal met de (zij
het korte J inkwartiering niet blij z(in gewee.VI!
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DE KELDER VAN SLICHER
Henny van Dolder-de Wit
Enige tijd geleden bracht ene heer R.L. Slicher
uit Schotland een bezoek aan Gouda. Hij wist
dat zijn voorouders uit Gouda stamden, maar
daar zijn bezoek op zondag viel, kon hij nergens
informatie bekomen. Daarom richtte hij zich tot
de redactie van de Goudsche Courant, die op 2
oktober 1992 zijn verzoek om informatie over
het bestaan van een 'Slichergraf' publiceerde.
'Neem me niet kwalijk dat ik in het Engels
schrijf', zo luidde het in de brief, 'maar mijn
Nederlands is zo slecht'.
Zou de heer Slicher, vergezeld van een tolk,
op zoek gaan naar zijn Goudse voorouders, dan
zou het geen tevergeefse moeite zijn. De Slichers behoorden tot een der voornaamste Goudse families, in de 18de eeuw vertegenwoordigd
in stads- en landsbestuur, geparenteerd aan de
familie. Van der Dussen. In de naar deze laatste
familie genoemde grafkapel in de St.-Janskerk
werden ook leden van de familie Slicher begraven. Een door dr. C.J. Matthijs in 1980 vervaardigde maquette, opgesteld voor het hek van de
kapel, laat het grote aantal wapenborden en
rouwkassen zien dat hier de muren bedekte.
Later werd de kapel ook wel 'de kelder van
Slicher' genoemd.
Van deze en andere wapenborden uit de kerk
is niets meer over, als gevolg van een plakkaat
uit 1795, waarin werd bevolen alle wapenborden uit de kerken te verwijderen. Vrijheid,
gelijkheid en broederschap was toen immers de
leus! Familieleden kregen de gelegenheid om de
wapenborden tegen een vergoeding van twee
gulden op te halen. De belangstelling hiervoor
was gering. De borden werden bij opbod verkocht door de stadsvendumeester. Daarbij zijn
er veel verloren gegaan. Enkele exemplaren zijn
nog bewaard in het Stedelijk Museum ' Het
Cathatina Gasthuis'.
Over ene Jacob Slicher, raad en burgemeester van Gouda is in het kerkarchief van de Hervormde gemeente te lezen dat hij kerkmeester
was in de jaren 1720, 1721 , 1724, 1733 en
1736, het jaar van zijn overlijden. In 1734 ondertekende Jacob Slicher de kerkrekening van
het jaar 1733 voor gezien, er is dus zelfs een
handtekening van hem bewaard gebleven.
In deze periode zag hij in de kerk het prachtige Moreauorgel ven-ijzen, gebouwd in 17321736. Misschien was hij zelfs nog aanwezig bij
de inwijding ervan op zondag 13 mei 1736,
hoewel hij al vanaf apri 1 1736 ontbrak op de
vergaderingen van het kerkbestuur. Waarschijn-
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lijk was hij toen al ziek, want hij overleed op 12
juli 1736.
Als regerend kerkmeester was hij en ook
zijn familie vrijgesteld van de betaling van
kerkrechten voor de begrafenis, die werd 'overluid met 6 middagpoosen en 3 poosen al de
klokken' (1 poos is in dit geval een half uur).
Het tarief hiervoor bedroeg 36 gulden en 12
stuivers: dat was het hoogste in die categorie en
kenmerkend voor de voornaamheid van de
dode. Voor dit bedrag kreeg de familie eveneens
ontheffing, evenals voor de 12 gulden en 10
stuivers voor het gebruik van tien begrafenislantaarns, als behorende tot de vaste begrafeniskosten.
Zijn weduwe vroeg aan het kerkbestuur
toestemming om een wapen te laten aanbrengen: 'Op verzoek gedaan bij Vrouwe Jacoba de
Mey, om vermits door het overlijden van haar
Ed. mr. Jacob Slicher, raad en oud burgemeester
de stad Gouda etc. een wapen boven dezelfs
grafstede te mogen ophangen, is goedgevonden
en verstaan haar Ed. zulks toe te staan en dat
haar Ed. hiervan zal worden gegeven behoorlijke acte',
Dit zijn slechts enkele bijzonderheden over
de familie Slicher uit het kerkarchief. Ongetwijfeld zal er ook bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden veel over deze familie zijn te
vinden, terwijl dr. J.J. de Jong in zijn boek ' Met
goed fatsoen' o.m. deze en aanverwante families beschrijft.
Het komt vaker voor dat afstammelingen
van vroegere Goudse regentenfamilies een
bezoek brengen aan het kerkarchief. In de
Goudse Glazen is immers een groot aantal wapens van burgemeesters uit de l 7de eeuw afgebeeld, evenals op het orgel. Zij hebben het voordeel talrijke gegevens aan te treffen die bij
onderzoek naar een 'anne tak' van de familie
ontbreken, doch misschien even boeiend zijn.
(Aan de heer Slicher zijn inmiddels deze en
andere gegevens door mij toegezonden).
• Handtekening van Jacob Slicher uil 1734.
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• De grafkelder van de familie \!an der Dussen in de St-Janskerk, waar ook leden van de familie Slicher een
laa/Sle rus1p{aa1s vonden, da/eer/ van 1700. Een oorspronkelijke houten afscheiding werd in 1759 vervangen
door eenji-cwi ijzeren hek mn de smid Gijsben van D!jk, die hiervoor 2010 gulden ontving.

Foto: archief Herv. gemeente Gouda.

• Dr. C.J. Mauh!js maak1e in 1980 ee11 rnaque11e op
schaaf, die de \/an der Dussenkapel in de /8de
ee11w 11itheeldt. De muren zijn geheel bedek! mei
familiewapens, zgn. wapenborden, die in 1795
l'er{oren gingen. De maq11et1e staat opgesteld in de
St. -.lanskerk vóór de kapel en geeft illf'ormarie over
degenen die hier werden begrm,e11.
Archief Herv. gemeente Go11da.
Foto: Wim Schuiten_
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GHERAERT LEEU, DRUKKER TE
GOUDA
R.E.O. Ekkatt
Tentoonstellingen van Nederlandse incunabelen
of wiegedrukken zijn geen alledaags verschijnsel. Tentoonstellingen over het werk van slechts
één 15de-eeuwse drukker zijn nog zeldzamer. In
veel gevallen zouden dergelijke exposities ook
alleen interessant zijn voor de vakman, maar bij
de Goudse drukker Gheraert Leeu is dat anders.
Leeu kwam nu precies 500 jaar geleden om
het leven, toen in december 1492 zijn lettersnijder Henrci van Symmen hem bij een woordenwisseling 'een cleyn steecxken gaf in zijn
hooft' , een verwonding waaraan de drukker
binnen enkele dagen overleed. Dat was het
einde van een drukkersloopbaan van vijftien
jaar, waarin vele boeken verschenen waren. Er
zijn, met inbegrip van de herdrukken, nog zo'n
230 uitgaven aanwijsbaar, maar er moeten er
ongetwijfeld meer geweest zijn, waarvan thans
geen exemplaren meer bekend zijn. Leeu was
niet de eerste drukker in de Nederlanden en
onder de vroege Nederlandse drukkers behoort
hij zelfs niet bij de eerste tien. In de jaren vanaf
1473 was er sprake van een ware explosie op
het gebied van de boekdrukkunst. In dat jaar
verschenen de eerste met losse letters gedrukte
boeken bij Ketelaar en Leempt in Utrecht in de
noordelijke Nederlandse gewesten en bij Dirck
Martens in Aalst in de zuidelijke gewesten.
Vooral in de Zuidelijke Nederlanden vond een
snelle verspreiding van de nieuwe techniek
plaats, met name in Leuven, Brugge en Brussel,
maar vanaf 1477 electen ook de Noordelijke
Nederlanden volop mee, beginnend met de
steden Delft, Gouda en Deventer. Belangrijker
dan Leeu 's gedeelde tweede plaats in de chronologische volgorde van Noordnederlandse drukkers is de betekenis die kan worden toegekend
aan zijn werk uit de Goudse jaren (1477-1484)
en aan dat uit de daarop volgende Antwerpse
jaren ( 1484-1492). Die betekenis wordt cluiclelijk aan de hand van enige vroegere tentoonstellingen.
In 1973 werd er in Brussel een expositie
georganiseerd ter gelegenheid van de 500ste
verjaardag van de Nederlandse boekdrukkunst,
waarbij ongeveer 200 incunabelen, 10% van de
circa 2000 nog bekende drukken, werden getoond. Vele drukkers waren vertegenwoordigd
met één of enkele boeken, zeer belangrijke
drukkers met wel zes tot negen werken. Er was
één uitzondering: Gheraert Leeu, van wie niet
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minder dan veertien drukken werden getoond.
De in 1960 in Den Haag en Brussel geëxposeerde keurcollectie Rosenwald van oude Nederlandse drukken omvatte 91 boeken uit de l 5de
eeuw, waarvan er negentien door Leeu waren
gedrukt. Die waardering blijkt ook in een internationaal verband. In 1963 werd in Londen de
nog altijd legendarische tentoonstelling Printing
and the Mind of Man met een selectie van 194
hoogtepunten van de Europese en Amerikaanse
boekdrukkunst .van de 15de tot de 20ste eeuw
gehouden. Onder de 45 getoonde incunabelen
vindt men slechts twee Nederlandse boeken, de
in 1484 verschenen Ovidius van de beroemde
Brugse drukker Colard Mansion en de Dialogus
Creaturarurn, in 1480 door Gheraert Leeu in
Gouda gedrukt. De conclusie mag zijn dat Leeu
beschouwd kan worden als één van de belangrijkste vroege drukkers uit de Nederlanden, een
drukker overigens aan wiens werk ondanks een
al enige tientallen jaren geleden verschenen
alleraardigst boekje van Mej. Kronenburg nog
veel te weinig aandacht is besteed.
De hier uitgesproken waardering voor het
werk van Gherae1t Leeu is niet alleen gebaseerd
op de selectie van vroegere tentoonstellingen. In
de tien jaar dat ik bij het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum werkte had ik het voorrecht de vele honderden daar aanwezige incunabelen, die de meeste mensen slechts nu en dan
op een tentoonstelling in een vitrine kunnen
bewonderen, regelmatig in de hand te mogen en
moeten nemen. In de kasten van het museum
bevinden zich niet minder dan 34 druk.ken van
Leeu uit zijn Goudse en Antwerpse jaren, sommige zelfs in meer exemplaren. Bij een zo intensieve omgang met boeken kweekt men voorliefdes voor sommige drukkers en hun werken
naast, om eerlijk te zijn, gevoelens van onbewogenheid voor andere. Welnu, bij mij is Leeu
onmiskenbaar gaan behoren tot de voorliefdes.
Ik wil trachten daarvoor enkele oorzaken aan te
wijzen. Daar is allereerst het aspect dat in de
voortreffelijke catalogus bij de vandaag startende tentoonstelling terecht veel aandacht heeft
gekregen: de cultuurhistorische betekenis van
Leeu, zijn belangrijke en originele uitgeversfonds met zovele Nederlandstalige teksten, zijn
rol als ondernemer en zijn relaties met andere
drukkers. Daarnaast echter zijn er de aspecten
die uzelf kunt waarnemen door de geëxposeer-
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de boeken goed te bekijken. Allereerst de kwaliteit: het is geen klakkeloos recht-toe-recht-aan
drukwerk, maar laat een sterk typografisch
gevoel zien, onder andere zichtbaar in de ontwikkeling van het lettergebruik en in de bladspiegels. Er is in het werk van Leeu ook sprake
van een sterke afwisseling in fo1111aat: hij maakte grote boeken, maar werkte daarnaast als
eerste in de Nederlanden ook op zeer klein
formaat. Een nier te verwaarlozen factor zijn
echter ook de illustraties in houtsnede, die hij
vanaf 1480 op grote schaal in zijn boeken heeft
opgenomen en waarbij hij ontwerpers en houtsnijders van formaat heeft ingeschakeld. We
kunnen Gheraert Leeu daarom beschouwen als
één van de pioniers van het geïllustreerde boek
in de Nederlanden.
De waardering voor het werk van de Goudse
drukker is niet van vandaag of gisteren. Ik vertelde u al over de rijke verzameling incunabelen
in het Rijksmuseum Meermanno-Westreeninaum, een collectie die in de eerste helft van de
l 9de eeuw bijeengebracht werd door de stichter
van het museum, W.H. J. baron van Westreenen
van Tiellandt. Ik heb indertijd met behulp van
de kasboeken van Van Westreenen een onderzoek gedaan naar de manier waarop hij zijn
meer dan 1250 verschillende wiegedrukken
bijeengebracht heeft; bij die ruim 1250 boeken
vinden we, nog afgezien van de blokboeken en
dergelijke drukken, zo'n 210 Nederlandse edities, nog te vermeerderen met circa 55 tweede,
derde of zelfs vierde exemplaren van dezelfde
edities, soms trouwens varianten ervan. Van
ruim tweederde van de Nederlandse incunabelen kon ik de aankoopvermelding achterhalen en
daarbij bleek dat Van Westreenen daarvoor
gemiddeld f 10,50 had betaald. Het echte gemiddelde ligt waarschijnlijk wat lager, want de
niet met behulp van de kasboeken teruggevonden boeken zijn waarschijnlijk vooral in niet.
nader gespecificeerde partijen gekocht, waarbij
de gemiddelde prijs per boek vaak slechts enkele kwartjes tot een gulden bedroeg. Tegenover
die gemiddelde prijs van hoogstens f 10,50 voor
een Nederlandse incunabel staat een gemiddelde
van f 26,- voor een Italiaanse wiegedruk.
Slechts voor veertien vroege Nederlandse drukken heeft Van Westreenen meer dan twintig
gulden betaald en de helft daarvan, zeven, wordt
gevormd door boeken van Gheraert Leeu, in
prijs oplopend tot f 34,-. Dit vormt een duidelijk bewijs dat het werk van Leeu ook toen al
aan de prijs was en dat de verzamelaar bereid
was bedragen, die toen als hoog beschouwd
werden, ervoor te betalen. En dan te bedenken
dat hij in 1823 ook nog het geluk had één van
zijn edities van de Dialogus Creaturarum te

verwerven als onderdeel van een pakketje boeken, waarvoor hij niet meer dan zeven gulden
neertelde!
Hoe gezocht de drukken van Ghcraert Leeu
nog steeds zijn blijkt uit een zeer recent voorbeeld. Twee dagen gelede[) kocht de Haagse
Koninklijke Bibliotheek op een veiling in New
York Leeu's laatste, posthuum verschenen
uitgave, de Engelse kronieken, waarvan slechts
een tiental exemplaren bekend is. De laatste
keer dat één van die exemplaren op de markt
was, was al meer dan dertig jaar geleden. De
zeldzaamheid van dit begerenswaardige werk
leidde ertoe dat de Koninklijke Bibliotheek
besloot deze laatste kans aan te grijpen en daarbij tegen haar eigen regels in voor lief nam dat
het ter veiling aangeboden exemplaar niet compleet is.
Treffender dan enige later auteur het onder
woorden heeft kunnen brengen, is de nagedachtenis van Leeu geëerd met de Oudengelse tekst
in het colofon van diezelfde in 1493 verschenen
Engelse kronieken: 'Enprentyd in the Duchy of
Braband in the twone of Andewarpe In the yere
of owr lord fourteen hundred ninety three By
Maistir Gerard de leew, a man of grete wysedome in all maner of kunnyng: whych nowe is
come from lyfe unto the deth, which is grete
harrne for many a poure man.'
Gaarne spreek ik de hoop uit dat de nu, 500
jaar later georganiseerde tentoonstelling van het
in Gouda gemaakte werk van Gheraert Leeu
velen vertrouwd zal maken met deze eerste
Goudse boekdrukker en dat tentoonstelling en
symposium aanleiding zullen geven tot een
breder onderzoek naar zijn werk als aanzet voor
een grote monografie die deze belangrijke figuur uit het verleden ten volle verdient.

ttlofrpnt tn gour,e in fJoffattt In•
no tl)• ri«tt• moe lm• optm
paefct,auont om eerlbn oadJ 1Jaa
apif([t•bp mp gfJeraert fnu

• Drukkersmerk van Gheraert Leeu.
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HERDENKING GOUDSE
DRUKKER GHERAERT LEED
Ruim honderd deskundigen uit binnen- en buitenland kwamen op vrijdag 5 februari te Gouda
bijeen voor een studiedag over het leven en
werk van de Goudse drukker Gheraert Leeu.
Deze bijeenkomst, georganiseerd door de Oudheidkundige Kring ''Die Goude" in samen werking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.
was onderdeel van een drieluik over Gheraert
Leeu: tentoonstelling, studiedag en publicatie.
In de sfeervolle Agnietenkapel belichtten de
spre kers een onderdeel van het leven en werk
van de beroemde Goudse druk ker. Daaruit
kwam duidelijk naar voren dat Leeu grote invloed heeft gehad op de vormgeving van het
gedrukte woord dat kort daarvoor in Europa was
geïntroduceerd. Dr. L. Hellinga-Que rido. voor
deze bijeenkomst speciaal uit Londen overgekomen, gaf een overzicht van de betekenis van
Leeu in de geschiedenis van de vroege boekdrukkunst. Vervolgens schetste dr. K. Goudriaan de situatie in Holland omstreeks 1477.
vanuit de aanname dat Leeu in Go uda allereerst
voor Hollands publiek werkte. Drie aspecten
stelde hij daarbij aan de orde: de samenstelling
van de bevolking, de religieuze cultuur in de
Hollandse steden, en de boekproduktie. Drs.
F.J.H. de Bree ging in op de rol die Leeu heeft
gespeeld in de vroegste geschiedenis van de
Nederlandse verhalende literatuur-in-druk. H ij
illustreerde zijn betoog met een bespreking van
een druk uit Leeu 's Goudse periode, de Historie
der VII wijse mannen van Romen. Daarbij besteedde hij aandacht aan de vraag waarom Leeu
juist deze verhalende teksten heeft gekozen , in
relatie tot de vraag naar het beoogde lezerspubliek.
Na de lunch in het stadhuis behandelde dr. J.J.
van Moo lenbroek de tekstgeschiedenis en de
spirituele achtergrond van één van Leeu's bestsellers, Dal fiden ende die passie ons lfen•11
Jhesu Christi. Spreker toonde aan dat zeven
handschriften voor de voorgeschiedenis van
belang zijn. In handschriftelijke vorm circuleerde de tekst al in de jaren 1430, en wel in een
korte en een lange versie. De verwantschap van
de reeks van 68 houtsneden die Leeu in Dat
fiden ende die passie (1482) en in de Devote
ghe1iden (1484) afdrukte, met een serie kopergravures door fsrahel van Meckenem de Jongere
en via deze met een van circa 1475 daterende
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reeks houtsnedes in een door Brandis te Lübeck
uitgegeven Spegef der mynschlichen behallnisse
vonnde het onderwerp van het bet0og van dr.
B.A. Rosier. De lezingencyclus werd afgerond
met een slotbeschouwing door prof. dr. H. de
R idder-Symoens.
Het laatste deel van het programma bestond in
een bezoek aan de Leeu-tentoonstelling in het
Museum Catharina Gasthuis. Deze tentoonstelling, die nationaal sterk de aandacht heeft getrokken, illustreerde nog eens de kwaliteit van
het werk van Leeu.
De teksten van de lezingen worden omgewerkt
tot artikelen en zullen naast nog een zestal andere bijdragen worden opgenomen in de 23ste
verzameling bijdragen van "Die Goude". Deze
bundel over Ghcraert Leeu en diens werk wordt
door de Oudhe idkundige Kri ng "Die Goude"
in eixen beheer uitgegeven en kent een beperkte
oplage. Intekening op deze circa 240 pagina's
tellende bundel, die naar verwachting eind juni
J993 zal verschij nen, kan geschieden bij R.F.
Stijnis, Vlietenburg 32, 2804 WT Gouda.
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EEN DRUKKER ZOEKT PUBLIEK:
GHERAERT LEEU TE GOUDA

1477-1484

Naar aanleiding van de studiedag over Gheraert
Leeu op 5 februaii 1993 te Gouda wordt ook
een bundel uitgebracht, die omstreeks 30 juni
zal verschijnen, en wel als nr. 23 in de reeks van
De Oudheidkundige Kring "Die Goude". Deze
bundel zal naast de bijdragen van de studiedag
nog een zestal ai1ikelen over facetten van het
werk van Leeu bevatten.
O nder enig voorbehoud is de inhoud van de
bundel als volgt:
L. Hellinga - Querido, 'De betekenis van
Ghcraen Leeu in de geschiedenis van de vroege
boekdrukkunst'.

W. Heijting, 'Het. fonds van Gherae1t Leeu: een
kwantitatieve analyse'. Leeus produktie (Gouda
en Antwerpen) omvat ruim tweehonderd uit.gaven, ongeveer tien procent van het totaal aan
Nederlandse incunabelen. Voor het doen van
algemene uitspraken over de aard van zijn werk
is het van belang z ijn produktie zo nauwkeurig
mogelijk te meten.
A.B. Lem, 'Gheraert Leeu en zijn collega Peter
van Os'. Leeu onderhield zakelijke betrekkingen met verschillende andere drukkers. Wat was
de aard van zijn relatie met de Z wolse drukker
Peter van Os?

F.J.H. de Bree, 'Gheraert Leeu als drukker van

J.A. Schippers, 'Het beoogde publiek van de
Dialogus creaturarum en de Twispraec der
creaturen'. Op welke lezers richtte Leeu zich
met dit succesvolle fabelboek? In welke mate
heeft hij zich bij de keuze van dit werk door de
geestelijkheid laten adviseren?

Nederlands verhalend proza'. Lering en vermaak in drukken uit de Goudse periode, met
name de Historie der Vil wijse mannen van
Romen. Wat bepaalde de Leeus keuze van teksten, en aan welk publiek dacht hij daarbij?

G. van Thienen, 'Leeu als grootverbruiker van
papier'. Analyse van watermerken in exemplaren van Leeus drukken levert aanwijzingen op
over het functioneren van zijn werkplaats.

J.J. van Moolenbroek, 'Dat liden ende die passie ons Heren .lhesu Christi: een bestseller uit
het. fonds van Gheraert Leeu in vijftiende-eeuwse context'. Tekstgeschiedenis en spirituele achtergrond van een devotioneel werk uit Leeus
fonds.

C.H.P.M. Tilmans, 'Het Kattendijke-manuscript: proclukt van een drukkerswerkplaats?'.
Recent kwam uit een particuliere collectie een
boek tevoorschijn dat handschriftelijke en gedrukte delen combineert. Er zijn aanwijzingen
dat dit boek een functie heeft gehad in een
Goudse drukkerswerkplaats.

K. Goudriaan, · Holland in de tijd van Leeu'.
Een schets van de situatie in Holland omstreeks
1477 vanuit de aanname dat Leeu allereerst
voor Hollands publiek werkte.

B.A. Rosier, 'Gheraert Leeus illustraties bij het
leven van Jezus'. In Dat liden ende die passie
en in Devote ghetiden gebruikt Leeu een reeks
van 68 illustraties. Onderzoek naar de verwantschap van deze reeks met enkele (vrijwel) gelijktijdige reeksen.
A.M.J. van Buuren, 'Van die gheeste!Uke kintscheyt Jhesu ghemoraliseeret'. Met het drukken
van devotionele werken ging Leeu ook in zijn
Antwerpse periode door. Een interessante tekst
is het allegorische werkje Van die gheestei;jke
kintscheiit, dat in deze bijdrage wordt geanalyseerd.
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Boekbespreking

Het gezicht van Nederland, Gouda.
Dit boekje maakt deel uit van een reeks die is
gebaseerd op de gelijknamige televisieserie,
waarin de nadruk vooral werd gelegd op zowel
de sociaal-economische als de culturele ontwikkelingsgeschiedenis van een aantal Nederlandse
gemeenten.
Het aan Gouda gewijde deeltje geeft een vlot
en helder geschreven beeld van wat er voor de
bezoekende toerist (en misschien ook wel menige stadgenoot) over Gouda als regionaal centrum in het Groene Hmt van Holland, te zien of
te ontdekken is.
Onze stad is rijk aan voorname monumenten
(St.-Janskerk, stadhuis, Waag e.d.), heeft enige
belangrijke winkelcentra, een opgewekt verenigingsleven en, ook in de naaste omgeving, overvloed aan gelegenheid tot de beoefening van velerlei soo11en sport.
Aan verscheidenheid van onderwijsinstellingen ontbreekt het bepaald niet. Stadsvernieuwing en -uitbreiding (het laatste niet tot ieders
genoegen) staan hoog op het programma van de
gemeente.
Van dit alles geeft het boekje een bondige
beschrijving, geïllustreerd met vele afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Ook de stukjes over
de Goudse musea en over Gouda in de 2lste
eeuw zal men met instemming lezen.
Enige kritische opmerkingen mogen niet
ontbreken. De tekst werd geschreven met op de
achtergrond de geschiedenis van onze stad.
Daarin zijn toch wel enkele onjuist- en onzorgvuldigheden geslopen. Het Goudse dialect
wordt toch nergens meer gesproken al zal een
enkele oude Gouwenaar het nog wel kennen.
Dat de scheldnaam kaaskoppen speciaal
voor de Gouwenaars werd gebruikt lijkt mij
minder j uist. Ook de verklaring van de naam
kaaskoppen, die ook buiten Gouda en omgeving
is gebruikt, is bepaald apocrief. Prinses Wilhelmina van Pruisen is wel aangehouden in de
Vlist, maar teruggestuurd uit Goejanverwellesluis (Hekendorp).
Bij de afbeelding van de Donkere Sluis leest
men, dat de heren van der Goude in 1306 daarbij het recht op tolheffing verleenden. De tol
werd echter geheven bij het Tolhuis aan het eind
van de Haven. Dat de Donkere Sluis een waterbouwkundig uniek monument is (met tegenstrooms openende deuren) was blijkbaar onbekend. De aardewerk- en pijpenindustrie maakte
in het prille begin wel gebruik van klei uit de

Hollandsche IJssel, maar de produkten kregen
na het bakken een gele kleur (zoals de IJsselsteentjes) en daarom werd al spoedig alle klei
uit Engeland betrokken.
Tenslotte: het werk van De Lange van Wijngaerden stamt niet uit 1841 , maar uit de jaren
1813-1817.
Dr. A. Scheygrond.
M. Docter-Flach, Het gezicht van Nederland,
Gouda, 64 blz., talr. afb. Uitgave Gemeente
Gouda. Prijs f 10,-.

HISTORIOGRAM
Het is in Gouda traditie geworden dat op Koninginnedag (30 april) de Koninklijke Militaire
Kapel een concert geeft in de St.-Janskerk. Dit
wordt aangeboden door de in Gouda gevestigde
Territoriaal Bevelhebber. Op het programma
staat dan steeds het Wilhelmus. Het is in dit
verband interessant te herinneren aan wat eens
de bekende dr. h.c. Henri Polak over het Wilhelmus heeft geschreven. Polak, die voor de
S.D.A.P. in de Eerste Kamer zitting had, verzorgde voor Wereldoorlog II in het Algemeen
Handelsblad een wekelijkse kroniek over heemschut en aanverwante onderwerpen. In die rubriek schreef hij eens over ons Wilhelmus ongeveer het volgende: "Geen ander land clan het
onze kan er op bogen dat het schoonste gedicht
uit de geschiedenis van zijn letteren ook het
volkslied is geworden." Een woord dat waard is
aan de vergetelheid te worden ontrukt.
Dr. A. Scheygrond.
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Verenigingsnieuws
De boekbespreking van onze jubileumbunde l
door Theo de Jong verscheen vlak voor de
kerstdagen 1992 in de Goudsche Courant. Voor
de toonzetting en voor de onvolledigheid ervan
kan de redactie van de Tidinge weinig waardering opbrengen. Omdat een openbare discussie,
over journalistieke- en wetenschappel ijke stijl
van schrijven ons inziens niet zinvol is, volstaan
wij met het hieronder weergeven van de bewuste boekbespreking, de brief die het bestuur van
Die Goude schreef aan de Heer de Jong en het
antwoord van de Heer de Jong. Discu::;sie gesloten!
Redactie Tidinge

Boek oud-Gouda: taaie kost
met smakelijke uitzonderingen
DOOR THEO DE JONG
Gouda - De jubilerende oudheidkundige kring
'Die Goude' heeft, bij her 60-jarig bestaan, een
nieuwe bundel het licht doen zien, onder de titel
'In de stad van die Goude' .
Deze 22ste verzameling bijdragen wordt door
inleider Nico Habermehl - met een weinig
subtiel gevoel voor verhoudingen - aangekondigd als een prestigieus project, waarover hij
zelf, als lid van de redactiecommissie, uitermate
tevreden is.
Helaas, bij lezing blijkt die conclusie wel wat
voorbarig. Want al in zijn eigen bijdrage geeft
Habcrmehl blijk van een bleek, bloedeloos en
ambtelijk taalgebruik, dat nu niet echt tot lezen
noodt. Die aanpak lijkt echter wel verklaarbaar
na raadpleging van zijn attent bijgevoegde biografie.
Want net als co-auteur Paul Abels - eveneens
een nogal dor scribent - is Nico Haberrnehl in
het dagelijks leven werk:Gaam als rijksambtenaar. Beide historici zijn hun roeping ontrouw
geworden en verdwenen in het legioen van
anonieme departementale ambtenaren, veroordeeld tot het schrijven van nota's en aanbevelingen. die nu eenmaal vaak zijn bestemd voor
stoffige bureauladen of het ronde archief van de
hoger geplaatste.
Het blij kt dan lastig om in vrije tijd de pen op
geïnspireerde wijze te gebruiken - bij voorbeeld
voor het schrijven van historische verhandelingen die een groot (Gouds) publiek moeten bereiken.
Dat is jammer. Want in dezelfde jubileumbundel van 'Die Goude' laten met name de auteurs
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Henny van Dolder en Mieke Docter zien hoe het
gelukkig ook kan. Zij hanteren wél een doorzichtige stijl, waarbij zij hun lezers direct weten
te boeien.
Van Dolder wijdt een sprankelende beschouwing aan de unieke restauratie van de Goudse
Glazen in een tijd van verval. Terwijl Mieke
Docter, samen met Marja van De lft, diep in de
historie duikt van de Goudse rederijkerskamers
in een roerige lijd. Haar bijdrage laat zich ademloos lezen.
Ook Wim Cassée is goed op dreef met zij n
intrigerende bijdrage over de Vrijmetselaars in
Gouda. En Jan van der Zwart presenteert eveneens een boeiend relaas, met de prikke lende
titel: 'Klonk de klok in de Vrouwetoren eerder
vanuit de Sint-Jan?' Deze artikelen vormen een
aardig tegenwicht voor de taaie kost van het
eerstgenoemde duo. Voorts leveren de vele
illustraties, voor een groot deel onbekend, een
waardevol pluspunt op.
In Nederland neemt, helaas, de 'ontlezing ' toe.
Het geschreven woord dreigt het te verliezen
van het beeld. Wil een auteur zijn lezers boeien,
dan zal hij zich vooraf de vraag dienen te stellen
wie zijn doelgroep vormt.
Ordinair pamflettisme is daarbij uit den boze.
Maar koketterend geneuzel van in mistig specialisme verstrikte ambtenaren is zeker net zo erg.
' Die Goude ' -voorzitter ing. A.J .M. Houdijk laat
in zijn voorwoord van de jubileumbundel zien,
dat klare vorm en heldere tekst best hand in
hand kunnen gaan.
Gouda, 20 februari 1993.
de heer M.G .C.J. de Jong
Redactiechef Goudse Courant
Markt 26
2801 JJ Gouda
Geachte heer De Jong,
In de Goudsche Courant van 24 december 1992
heeft onder het kopje "Boek oud Gouda: taaie
kost met smakelijke uitzonderingen", een bericht gestaan over de recent verschenen 22ste
verzameling bijdragen van onze vereniging.
Ons bestuur heeft met enige verbazing hiervan
kennis genomen.
Vooropgesteld zij, dat wij het waarderen dat uw
dagblad aandacht besteedt aan onze uitgave en
andere activiteiten van "Die Goude" en daarbij
het onaantastbare recht en zelfs de plicht heeft,
kritische opmerkingen zo nodig niet achterwege
te laten.
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Deze aandacht is voor de uitoefening van de
taak, die wij in de Goudse gemeenschap menen
te hebben voor ons van uitzonderlijk grote betekenis.
Waar wij wel problemen mee hebben, zijn de
nogal persoonlijk gerichte opmerkingen aan het
adres van twee redacteuren, waarbij naar onze
mening een onterecht verband wordt gelegd
tussen de inhoud van hun bijdragen en hun
dagel ijkse werkkring.
Dit gebeurt bovendien op grond van veronderstellingen en niet op basis van actuele kennis
van de feitelijke omstandigheden.
Gezien het feit dat de beide bestuursleden aan
de uitgave hebben meegewerkt vanuit het lidmaatschap van "Die Goude", betreuren wij deze
wijze van berichtgeving en menen er goed aan
te doen deze gevoelens aan u kenbaar te maken.
Een bijkomend gevolg van deze benade1ing is,
dat aan het werk van het merendeel van de
zestien auteurs en aan de inhoud van hun artikelen weinig aandacht is besteed. Een totaal oordeel over de uitgave bleef daardoor achterwege.
Zoals u bekend is, bestaat er, vermoedelijk al
reeds vanaf de oprichting van onze vereniging,
een uitstekende relatie tussen uw dagblad en
"Die Goude", die wij graag zouden handhaven.
Wij hopen en verwachten dat u desondanks
begrip zult kunnen hebben voor deze reactie op
genoemd artikel.
Met hoogachting en groeten: HET BESTUUR
VAN "DIE GOUDE".
ing. A.J.M. Houdijk, voorzitter
H.A. van Dolder-de Wit, secretaris
Gouda, 1 maart 1993.
Geachte heer Houdijk,
Hartelijk dank voor uw brief van 20 februari,
waaivan ik met belangstelling kennis heb genomen. Vanwege mijn vakantie ben ik pas nu in
staat te antwoorden.
Inderdaad heeft een zichzelf respecterend dagblad, zoals de Goudsche Courant, het recht en
de plicht het nieuws in stad en regio, kritisch te
volgen. Dat gebeurt op een zoveel mogelijk
objectieve wijze waar het de algemene berichtgeving betreft.
Voorts publiceert de GC ook hoofdredactionele
commentaren, columns, inte1views, reportages
en kritieken. Daarbij wordt nadrukkelijk een
mening gegeven; deze artikelen zijn dan ook
gesigneerd.

Mijn door u aan de orde gestelde boekkritiek
behoort tot de laatste categorie. De bijdragen in
de nieuwe 'Die Goucle' - verzamelbtmdel van
twee schrijvers vond ik minder geslaagd, een
aantal andere behoort mijns inziens tot het gemiddelde, en vijf a zes auteurs onderscheidden
zich in positieve zin. Zowel het één als het
ander werd gemeld - om te voorkomen dat op
eenzijdige wijze alleen het negatieve oordeel
zou overheersen. Daarbij schept de fysieke
beperk ing van een boekrecensie zijn eigen kader
- lange stukken worden immers minder goed
gelezen dan korte. Dat is dus een journalistieke
afweging. En voor een krant is bovendien actueel nieuws belangrijker dan een (lange) boekrecensie, zelfs van een bundel met meer auteurs.
Het feit dat alle schrijvers hun curriculum vitae
in de bewuste bunde·I hebben vermeld, ligt ten
grondslag aan mijn constatering dat de twee
gekritiseerde auteurs kennelijk hun ambtelijke
schrijfstijl ook in hun vrije tijd hanteren. Als zij
die waarneming in de Goudsche Courant hadden willen voorkomen, hadden zijn hun CV
achterwege moeten laten.
Er is dus geen sprake van niet op basis van
kennis geuite veronderstellingen. En ja, een
journalist signaleert niet alleen, hij legt ook
verbanden en licht toe. Ook dat behoort tot de
journalistieke rechten en plichten. Aan de lezer
vervolgens de taak om die verbanden op hun
merites te beoordelen. Auteurs op hun beurt en dat zal mogelijk voor ambtenaren een nieuwe
ervaring zijn - stellen zich nu eenmaal met hun
publicaties bloot aan het oordeel van critici. Het
is vervolgens aan de lezer om dan haar of zijn
mening over het boek in kwestie met de krantekritiek te vergelijken. De lezer is volwassen
genoeg om zelf een oordeel te vellen.
Uw in uw brief van 20 februari geuite eigen
veronderstelling dat reeds vanaf de oprichting
van 'Die Goude' een uitstekende relatie met de
Goudsche Courant bestaat, neem ik graag voor
kennisgeving aan. Ik kan deze niet bevestigen daartoe ontbreekt mij de feitelijke informatie.
Ik besluit met te stellen dat ook in de toekomst
boekrecensies in onze krant kritisch van toon
zullen blijven - ook als de Goudsche Courant
over 'Die Goude' -bundels schrijft. Als daarmee
dan de eerder gemelde goede verhouding in
gevaar zou komen, dan wordt mijns inziens
uwerzijds, in ethische zin, een verkeerde uitgangspositie ingenomen.
Met vriendelijke groet,
M.G.C.J. de Jong
chefredactem
Goudsche Courant

47

TIOINGE VAN DIE GOUDE

Van de Heer B.W. Buenk ontvingen wij de
onderstaande aanvulling op het bovengenoemd
artikel, waarvoor onze hartelijke dank.

goede financiële basis - van groot belang voor
een instelling van onderwijs waarin een kapitaal
aan apparatuur dient te staan en ook kwam te
staan!
Drs.B. W.Buenk
Oud secretaris MTS en
Oud Voorzitter MBO College Gouda

Redactie Tidinge.

MEDEDELING

Het zij mij vergund nog een korte nagalm te laten horen op de ontstaanshistorie van de Goudse
MTS - voortreffelijk beschreven in No. 3 van
juli 1992.
Enkele facetten bleven namelijk in het verhaal van de oud direkteur Zeedijk wat onderbelicht, enkele personen die zich zeer verdienstelijk maakten kwamen niet in het licht.
Nadat de initiatiefnemers tevergeefs gepoogd hadden in de jaren viiftig in den Haag
medewerking te verkrijgen voor hun plan in
Gouda een UTS te stichten wendden zij zich tot
de secretaris van de Goudse Kamer van Koophandel. Zowel in de onderwijscommissie als in
de Kamer zelf werd besloten het initiatief sterk
te steunen. Dit kwam tot uiting in de tekst van
de Nieuwjaarsrede 1961 zowel als in de aan het
Economisch Technologisch Instituut voor Zuid
Holland verstrekte opdracht een rappo1t omtrent
wenselijkheid van en aanbod voor een UTS. De
Kamer heeft voor de stichtingakte gezorgd én
met een jaarlijks subsidie voor een startkapitaal.
Tot najaar 1969 werden administratie en secretariaat verzorgd door de Kamer, vergaderingen
met representanten van ondernemingen en
werknemersorganisaties vonden in de Kamer
plaats.
Nadat de benodigdheidsverklaring van de gemeente Gouda was verkregen werd de aanvraag
gehonoreerd. Tijdelijke huisvesting was - beperkt - beschikbaar. Bouwgrond moest gezocht
worden op de bij grenswijziging verkregen terreinen aan Gouda 's noordrand. Aan de heer Bos,
waarnemend directeur Gemeentewerken van
Gouda, was het te danken dat een bereikbaar en
gunstig gelegen perceel kon worden verworven.
Wethouder Arts zorgde er mede voor dat dit
de,mate snel geschiedde opdat tijdig ingehaakt
kon worden bij een groep systeembouwscholen
waarvan de bouw snel zou kunnen verlopen.
Veel heeft de school te danken aan de inzet
van de voorzitter van de bouwcommissie Dick
Bokhoven - aan wiens adviezen en toezicht ze
dankt dat haar - in tegenstelling tot andere deelnemende scholen - menig probleem na de bouw
bespaard bleef. En de financiën werden uitstekend beheerd door penningmeester Eddy Lokerse, directeur van de NMB, die zorgde voor een

Van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
ontvingen wij het verzoek om in de Tidinge te
vennelden dat hun periodiek "Alledaagse Dingen" voor leden van de Oudheidkundige Kring
met korting te verkrijgen is.
Het verschijnt 8 x per jaar en een jaarabonnement kost voor Die Goude-leden f 45,00 in
plaats van f 55,00.
Inlichtingen: drs. Ineke Strouken
Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht

Nogmaals het M.T.O.
in Gouda
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Graag voldoen wij hierbij aan het verzoek.
Redactie Tidinge.

OPROEP
Er zijn nog leden die hun tegoedbon voor onze
jubileumbundel (no. 22) nog niet hebben ingewisseld. Onze penningmeester, R.F. Stijnis, laat
weten dat U dit alsnog kunt doen tot uiterlijk 31
mei a.s., bij hem persoonlijk of op de zaterdagen in het stadhuis.
Na 31 mei worden de overblijvende bundels
verkocht.
Het bestuur van 'Die Gouwe'.

CORRECTIES
Ten gevolge van de kerstdrukte van vorig jaar
zijn een aantal storende fouten blijven staan in
de tekst van het januari nummer van de Tidinge.
De meest in het oog springende ervan zijn
respectievelijk het niet paginagroot afdrukken
van de twee foto's op pagina 22 en 23; het niet
stringent vasthouden aan spaties in de alfabetische volgorde van de schrijvers op pagina 26 en
27; de datum januari 1982, die natuurlijk januari
1992 moet zijn op pagina 28 en eveneens op die
bladzijde het wegvallen van het onderschrift bij
de foto, daar had moeten staan '7 maart 1942,
schaatsende kinderen op de Markt'.
Onze verontschuldigingen voor deze en
eventuele andere (nog) niet opgemerkte onzorgvuldigheden.
Redactie Tidinge
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