
DE GOUDSCHE LIBRYE 
HAAR ONTSTAAN EN EERSTE LEVENSJAREN 

I 

De Goudsche Librye heeft uit haar lang verleden menige bijzon~ 
derheid mede te dee]en. Zij telt haar bestaan reeds bij eeuwen 
en menig boekw'erk dat daar nog heden ten dage een sieraad uit~ 
maakt had reeds een eerbiedwaardige ouderdom vóór het daarin 
werd opgenomen. Vee] heeft zij tot op heden doorleefd en hare 
geschiedenis zou ongetw'ijfe]d belangrijk genoemd worden indien 
daarvan meer bekend was. 

U ie'ts van hare 1otgeval1en te vertel1en is het doe] van deze 
bijdrage. 

Voordat ik U za] aantoonen waaruit onze Librye is ontstaan, 
moet ik een oogenblik sti1 staan bij de wording der bibliotheken in 
het algemeen. 

Ik wil dan niet zoover teruggaan als to't de Romeinsche tijden, 
alhoewel toen ook reeds boekerijen bestonden. Reeds Seneca, de be~ 
roemd klassieke schrijver, spreekt er over . .,Tot zelfs in badhuizen 
wforden ze gevonden," zoo vertelt hij, maar verzucht hij tevens 
"de beroemdste boekwerken der grootste meesters dienen, met hun 
.,beeltenissen er bij, veelal slechts tot wandversiering." 

Het is mijn bedoeling U eerst iets te vertel1en over de Middel~ 
eeuwsche bibliotheken, want ·het is daaruit dat onze Goudsche 
Librye is ontstaan. 

Elke kerk, ook de kleinste, had natuurlijk liturgische boeken 
noodig, boeken die geschreven werden op perkament en in houten 
met leer overtrokken banden gebonden waren. Deze waren natuur~ 
lijk te zwaar om 'tijdens de godsdienstoefeningen in de hand te 
worden gehouden. • 

Daarom plaatste men voor het altaar een lessenaar of lektrien 
van hout of in de rijkere kerken van koper, dikwijls in den vorm 
van een adelaar met uitgespreide vleugels. 

Kreeg nu een kerk andere dan liturgische boeken, b.v. door 
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schenking of legaat, dan plaatste men deze op een lek'trien in het 
koor. Om diefstal te voorkomen werden die boeken met ketens er 
aan bevestigd. Wanneer de boekerij aangroeide lie't men kasten ver
vaardigen, w:ant de lectrynen namen op den duur te veel plaats in. 
Aan deze kasten werden dan lezenaars bevestigd. 

De juiste tijd, waarin de kerken reeds een boekenschat begonnen 
te krijgen is onbekend; eerst in het eind der 14e eeuw beginnen 
zich hier en daar teekenen van dat bezit te vertoonen. 

In 1380 liet Philippus de Leyden zijn boekenverzameling na aan 
de St. Pancraskerk te Leiden met bepaling dat deze zou blijven 
in he't huis dat hij bewoonde totdat de executeuren een veiliger 
plaats zouden hebben -gevonden in die kerk of elders. Inmiddels 
moest de boekerij af gesloten worden met 3 sloten met verschillende 
sleutels; 3 personen zouden elk een sleutel bewaren. Uit deze 
bepalingen blijkt duidelijk wat een kostbaar bezi't in dien tijd 
boeken waren. Deze bibliotheek bestond uit 40 à 50 banden meest 
van juridische inhoud, ofschoon ook wijsbegeerte, medicijnen, histo
rie, zedekunde en liturgie vertegenwoordigd waren. De bewaar
plaats kreeg om de geleerdheid die zij beva'tte in den volksmond 
den naam van "Salomo' s tempel" . . 

In 't begin en in 't midden .der 15e eeuw treffen we ook andere 
gegevens aan; zoo over de librarie van de St. Bavo te Haarlem, de 
St. Nicolaaskerk te Amsterdam, de St. Jacobskerk 'te Utrecht, de 
Buurkerk aldaar (waar zij in het koor ondergebracht was) de kerk 
van Maria ten Hove te 's-Gravenhage enz. 

Daarnaast stonden de Kloosterbibliotheken. Da't deze zich over 
het algemeen beter ontwikkelden spreekt haast vanzelf als we be
denken dat de boeken oudtijds geschreven werden door de mon
niken zelf. Bovendien werd in verschillende orden het lezen s'terk 
aanbevolen voor hen die geen handenarbeid konden verrichten; 

Langzamerhand toen de kloosters rijker werden en men de veld
arbeid aan leekebroeders en gehuurde krachten kon overlaten, toen 
de kloosters zich bezig gingen houden met het geven van onderricht, 
werd de behoefte aan boeken grodter. Als gevolg daarvan legde 
men zich nog meer op de schrijfkunst toe, waardoor het aantal 
boeken groeide. 

Ook begonnen sommigen orden zooals "de Bmeders des Ge
meenen Levens" van het schrijven een broodwinning te maken. 

Dit had weer tot gevolg dat in de kloosters een geschikte lokaliteit 
voor deze werkzaamheden aanwezig moest zijn: 't scriptorium ge
naamd. Dit was meestal in ' t z.g. Claustrum gelegen, hetzij in den 
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vorm van een groote zaal, hetzij als een reeks kleine cellen. 
Om zich een denkbeeld 'te vormen wat het claustrum is, stelle men 

zich het Kloosterterrein als een vierkant voor. De noordzijde wordt 
gevormd door de Kerk, de Zuidzijde door het refectorium, de 
keuken enz., de Oostzijde door de Capittelzaal, terwijl aan de 
westzijde gewoonlijk behalve de ingang zich de wacht en de spreek~ 
kamer bevond. 

De vierkante ruimte tusschen deze gebouwen heette het claustrum; 
het bestond meestal uit een grasveld met in 't midden een waterput. 
Rondom deze tuin legde men overw:elf de galerijen aan, aan de tuin~ 
zijde rustend op kolommen. In dit claustrum speelde zich he't eigen
lijk kloosterleven af. In dit gedeelte van het klooster - dat in 
tegenstelling met de andere gedeelten s'teeds toegankelijk was -
verrezen langzamerhand de boekenkasten tegen de muren der aan
grenzende gebouwen; daar studeerden de monniken, daar werd het 
onderricht aan de novicen en koorknapen gegeven. 

Een dergelijk half open plaats was niet bijster geschikt om 
boeken 'te bewaren al waren ze in kasten - armaria - geborgen. 
Daarom werd langzamerhand dat gedeelte waar de boeken stonden, 
meestal tegen den kerkmuur om nog wat van de zon te profiteeren, 
van glasramen voorzien. In sommige kloosters hadden de oudere 
monniken ieder een eigen studeercel in deze gaanderij. 

Typisch is nog het feit dat degene der kloosterlingen die met de 
boekenverzorging belast was, niet "librarius" heette doch "armarius" 
naar de kasten der boeken. Soms waren dit eikenhouten kasten, 
soms muurkasten me't deuren gesloten. 

In sommige kloosters - die der Cisterciensers - vond men in 
plaats van muurkasten, kleine vierkante kamertjes, zonder ramen, 
niet veel grooter dan een kast. Het is niet uitgeslo'ten dat men 
dergelijke hoekkamers, ter onderscheiding van de kasten, libraria of 
libreria noemde. Langzamerhand werd de ruimte in de kasten in de 
sacristie (kerkelijke) en claustrum (kloosters) 'te klein door ge~ 
stadige toename van het aantal boeken. Men zocht dus naar nieuwe 
ruimte. In kerken geschiedde dit veelal door het bouwen van een 
verdieping op de sacristie, waarna hierin alle boeken ondergebracht 
werden, die nie't bepaald voor den kerkdienst noodig waren. 

In de kloosters w~rden de boeken vaak geschift: die welke voor 
't onderwijs dienden, die geschikt waren voor zieken, die ten ge~ 
bruike van abt of prior en die bestemd voor de gemeenschappelijke 
boekerij. Elk gebouw kreeg dan zijn eigen deel. 

Langzamerhand ging men er in de 14e en l 5e eeuw toe over om 
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,een apart gebouw voor de librarie te stichten. Dit werd dan 'tevens 
.dienstbaar gemaakt voor studiezaal. Het was meestal een lang gerekt 
vierhoekig lokaal, gedekt door een gewelf rustende op een rij zuilen. 
In beide lange zijden waren op regelma'tige afstanden ramen aan
gebracht. Tusschen die vensters stond telkens een lectryn, 
puimt of lessenaars. De vloer was meestal bedekt met verglaasde 
tegels. 

In de kloosterboekerijen waar vaak vreemdelingen kwamen, heeft 
nien al spoedig, evenals in de kerken, de gewoonte gekregen om 
,de boeken met ijzeren of koperen kettingen aan de lessenaars vast 
te leggen. Aan weerszijden van de meergenoemde lectrynen waren 
planken als zitbank aangebracht. Doch al spoedig kwam een ander 
soort lectryn in gebruik, veel overeenkomend met onze school- en 
kerkbanken. 

De zorg voor de boekerijen van de kerken was meestal opgedragen 
aan hem, die ook de overige kostbaarheden onder zijn hoede had, 
dus den Sacretanus of thesaurarius. Ontbrak een dergelijke func
tionaris dan zor-gde de koster ( custos ecclesia) er voor. 

In de kloosterbibliotheken was de armarius met deze zorg belast. 
In tegenstelling met de kerkelijk~ func'tionaris werd voor deze 
betrekking de geheele mensch geëischt, want ook andere daarmee 
samenhangende werkzaamheden behoorden tot zijn taak. 

Behalve bewaarder en verzorger .der hoeken was hij hoofd van het 
scriptorium d.i. de schrijfschool, verdeelde hij de werkzaamheden 
onder de kloosterlingen, terwijl hij ook als voorzanger optrad. 

Als hoofd van het scriptorium zorgde hij voor een geregelden gang 
der werkzaamheden en voor de noodige orde en rus't onder het 
werk. Hij verdeelde de materialen onder de schrijvers, zooals pen
nen, perkament, pennekokers, pennemessen, penseelen, inkt, linialen, 
verf, passer of boogtrekker alsmede de kussentjes om onder de 
armen te leggen bij het schrijven enz. enz. 

Ten slotte rustte op hem ook de taak om het geschrevene te 
corrigeeren. Had hij dan nog tijd over dan nam hij ook deel aan 
het schrijven~ 

Als bewaarder der boeken had hij deze te verzorgen, te rang
schikken, te plaatsen, te catalogiseeren en uit te leenen aan de 
andere kloosterlingen. Een en ander geschiedde overeenkoms'tig 
de Statuten der verschillende orden. 

Zoo treft men bepalingen aan omtrent de inrichting der kasten; 
deze moesten veelal door horizontale en verticale planken in vakken 
verdeeld worden om de boeken ordelijk te kunnen opbergen; 
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muurkasten moesten met hout betimmerd zijn om het vocht te 
weren. 

Wat de verzorging betreft vindt men verder dikwijls bepaald 
da't de armarius de boeken minstens 2 à 3 maal per jaar moest 
luchten en nazien of ze niet door wormen of ander bederf aangetast 
waren. Ook het uitkloppen der boeken en het schoonhouden 
en uitvegen van de bibliotheek komt vaak in de reglementen 
voor. 

Ook 't hersteIIen en 't inbinden der boeken behoorde tot zijn 
werkkring. Kon hij dit zelf niet, dan moest hij 't oog houden op de 
broeders die dit voor hem deden. 

Enkele kloosters, die zich oorspronkelijk door het afschrijven van 
boeken in hun onderhoud voorzagen, gingen zich later, toen de 
boekdrukkunst meer en meer bekend werd, ook op het drukken 'toe
leggen. Zoo ook de coIIatiebroeders te Gouda. Van hen is op onze 
librye nog aanwezig een druk van 1496 met 32 houtsneden n.l. een 
Ghetidenboeck ( no. 317). 

De uit dien ouden tijd dateerende catalogi zijn slechts lijsten 
van de boeken, aIIeen opgemaakt met de bedoeling op een bepaald 
tijdstip te weten wat aanwezig was. 

In bijzonderheden werd niet getreden. Soms staan zij vermeld 
tusschen de andere kostbaarheden die de kerk of het klooster bezat. 

Aan alphabe'tische rangschikking naar de namen der schrijvers 
of naar de titels werd zoo goed als niet gedacht .. 

Op het museum alhier is ~en eenig mooi fragment van een 
dergelijke catalogus aanwezig. Vermoedelijk is dit een deel van een 
vel perkament van bijzonder groote afmetingen, dat aan den muur 
heeft -gehangen. De boeken zijn in verschillende rubrieken ingedeeld 
alle voorzien van een letter. Deze letters verwezen vermoedelijk 
naar de verschillende lessenaars waarop de boeken te vinden waren. 
Opmerkelijk is dat voor elken titel, ja zelfs voor elk deel van een 
werk een klein rond gaatje te vinden is. De bedoeling hiervan zal 
wel geweest zijn, dat wanneer een boek tijdelijk afwezig was, men 
er een knopje in stak. In de Windesheimsche statuten.w indt men een 
dergelijk voorschrift opgenomen. 

Wat het uitleenen der boeken betreft zij opgemerkt dat de boeken 
van een kerk zelden of nooit werden uitgeleend, en dan nog slechts 
aan de geestelijken dier kerk. 

De kloosterboeken werden daarentegen geregeld aan de kloos
terlingen uitgeleend, volgens de voorschriften op dat punt in de 
diverse orden bestaande. 
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Gewoonlijk werd aan eiken kloosterling een boek per jaar •a-e
geven. Dit geschiedde veelal op een dag in .de vastenweek. 

Op den bepaalden dag moest de armarius de boeken voor uit
leening bestemd naar het kapittelhuis overbrengen. Na de mis 
verzamelden de kloosterlingen zich aldaar. Daarop las de armarius 
de namen op van hen die het vorig jaar een boek ontvingen, hetgeen 
zij bij 't aflezen van hun naam teruggaven of uitstel vroegen. Bij 
sommige orden stelde de abt eenige vragen naar aanleiding van 
het boek. Voldeden de antwoorden niet, dan kreeg de betrokkene 
het boek terug met de opmerking dat hij geen ander boek kreeg 
alvorens getoond te hebben het gelezene te hebben begrepen. 
Daarna volgde de uitleening der nieuwe boeken. Van een en ander 
werd aanteekening gehouden. 

Behalve aan de conventualen zelf werden in sommige orden ook 
boeken aan vreemden uitgeleend. Veel kwam dit echter niet voor. 
Kleine weinig kostbare werken waren het dan meestal, die wel ter 
lezing gegeven werden aan niet kloosterlingen. Deze moesten dan 
echter een pand van gelijke waarde geven. Ook de kloosters onder
ling leenden aan elkaar. 

II 

Hoe was nu een en ander te Gouda met zijn St. Janskerk en 
zijn vele kloosters. 

Bedoelde kerk had reeds in 1488 een eigen Hbrye. In ·dat jaar 
toch werd er een gebouwd. Of er voor dien tijd reeds een afzon
derlijk lokaal bestond is mij niet bekend. Vermoedelijk werden de 
boeken voor dien datum in 't choor bewaard, zooals dat de ge
woonte was, aan kettingen vastgelegd. 

Het toen gebouwde lokaal was een verwulfd vertrek met in 
lood gezette ramen en een uit steenen bestaande vloer. 

Welke boeken er in berustten is niet na te gaan. De kerk
rekeningen spreken er niet over. De zorg was opgedragen aan de 
vicarissen, ·die uit 1hun midden een college van Libryemeesters 
kozen. 

Deze bibliotheek kreeg in 1546 een belangrijke uitbreiding, door
<lat de onderpastoor van die kerk Roelof Jansz van Monnickendam, 
in dat jaar overleden, zijn bibliotheek aan die kerk legateerde. 

In een van de thans nog aanwezige boeken (no. 219) n.l. 
Hieronymus Stridon, Opera Omnia [Ed. D. Erasmus Bas Froben 
1516] staat: ,.Hunc librum legavit M. Rodolphus Joannis à Mun-
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nickendam licentiatus s. theologie et quondam vice pastor huius 
ecclesie qui obit A O 1546 11 July Requiscat in pace". 

Ook de pastoor Johannes Tsanctius vermaakte in 1554 eveneens 
zijn boeken aan die kerk. 

Hetzelfde deed Dominicus Mr. Cornelius Leonardi aliter Cusanus 
vice pastor quondam huius ecclesiae et notarius publicq in 1611. 

Ook van verschillende klooster binnen der Goude is bekend dat 
zij boekenverzamelingen bezaten. 

In de Kroniek van het Fraterhuis ( Minnebroeders) geschreven 
door Henric van Arnhem is te lezen dat de broeders in 1446 hier hun 
taak beginnende in groote armoede leef den en door loonschrijven 
aan den kost kwamen. Hun boekenbezit werd in dat jaar geïnven~ 
tariseerd. Uit: -die kroniek blijkt tevens dat zij in het bezit waren 
van "vijff scriefstoelen met pulmenteren ende andere reescappen." 

Wat er met deze boeken gebeurd is, is niet na te gaan. Ver
moedelijk hebben de broeders die medegenomen toen zij in 1572 onze 
stad verlieten. 

Eigenaardig is dat zij nadat zij de stad verlieten nog een legaat 
kregen, ·bestaande uit boeken. Dirck van Bergen pastor tot Haas~ 
trecht bespreekt bij zijn testament, opgemaakt door Notaris Th. E. 
Puttershouck op 3 Augustus 1602 zijn boeken aan de "Arme 
fraterkens" te Gouda. Deze boeken moesten gegeven worden aan 
het oude mannenhuis om ze te verkoopen; de daarvan komende 
gelden moesten besteed wordex;i voor de Arme fraterkens. 

Het Klooster St. Margaretha. voor reguliere canonikessen had 
eveneens een bibliotheek. Dit blijkt uit een inventaris die te vinden 
is achter in een handschrift "Catena in Psalmos ex Augustino, 
Cassiodore, Gregorio, Glossa ordinaria Hugone et Nicolas de Lyra" 
dat zich nog heden ten dage in onze Librye bevindt. Over dit 
handschrift is nog te vermelden dat het door zeven kloosterzusters 
in 1454 geschreven werd; het telt 482 blz. ( zie no. 159). Ook het 
lot van deze boekerij is onzeker. Vermoedelijk is het grootste deel 
bij de plundering van Lumey in 1573 vernield en js slechts een 
enkel werk, waaronder het zoo juist vermelde voor het nageslacht 
gespaard gebleven. 

Verder hadden ook de Collatiebroeders en de Reguliere Kanun~ 
niken vroeger te Steyn en later op de Raam gevestigd hun biblio
theken. Doch hierover later. 
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III 

Tengevolge van de Hervorming en de daaruit voortvloeiende 
opheffing der Kloosters kwamen in 1573 de kloostergebouw.en aan 
de Stad, terwijl de overige goederen aan de Staten kwamen. Deze 
lieten die goederen door den Ontvanger der Geestelijke goederen 
beheeren; de inkomsten werden besteed 'ten bate van de over
gebleven kloosterlingen. Feitelijk behoorden tot deze laatste ook de 
boeken. Doch op deze werd - althans de eerste tijd - geen beslag 
gelegd. Blijkbaar vond men deze z.g. Paepsche boeken niet de 
moeite waard. Trouwens he't is bekend dat dergelijke boeken in 
dien tijd bij het gewicht verkocht werden. 

Men liet de boeken dus maar in het bezit van de voorm.alige 
conventualen. Er kwam nog deze moeilijkheid bij, dat vele boeken 
niet het eigendom waren van de Kloosters, doch van de klooster
lingen zelf, die ze slechts ten gebruike en ten nutte van hun 
klooster aan de librye hadden afgestaan. Bovendien had de stad 
geen eigen boekerij en was het dus niet zoo eenvoudig om al die 
boeken niet alleen op te bergen, doch ook te beheeren. 

Zoo kon het dan gebeuren dat o.a. de Steynsche Regulieren,. 
van wie er eenige in Gouda waren blijven wonen in het bezit van 
hun boeken bleven. Zij die Gouda verlieten, lieten toch voor he't· 
meerendeel de boeken, die zij als privé bezit hadden kunnen mede
nemen, achter, omdat zij nog steeds de hoop koesterden dat de 
Katholieke godsdienst wederom in het openbaar zou mogen worden 
uitgeoefend. 

De kloos'terlingen die overbleven bewaarden ieder een deel; zij' 
zorgden er natuurlijk voor, dat bij overlijden van een hunner de 
boeken aan de overlevenden kwamen. Het kerkrecht hielp hen 
daarbij; immers mocht geen kloosterling zijn goederen aan anderen. 
vermaken dan aan zijn medebroeders. 

Toen de overheid in het einde der 16e eeuw zag aankomen dat 
de boeken ten slotte in handen dreigden te komen van één enkelen 
overlevend van 1het desbetreffende klooster en de vrees bestond -dat 
na diens dood de boekerij in particuliere handen zou overgaan, 
begon zij meer aandacht aan een en ander te besteden. 

In de eerste plaats diende bepaald te worden waar de boeken, 
indien zij in het bezit der stad kwamen zouden moeten worden be
waard. Als zoodanig viel onmiddellijk he't oog op de eenige boekerij' 
in de stad: die van de St. Janskerk. Hieraan was echter in de: 
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laatste jaren niet de hand gehouden. De kerkmeesters toch hadden 
hun handne vol aan de eigenlijke kerkelijke zaken. terwijl ook de 
financiën niet al te rooskleurig waren. Het gevolg was dat de stad 
langzamerhand het beheer van die librye tot zich trok; het werd 
dus een stedelijke instelling: de Stads Librye of Stads Boekkamer. 
Een en ander speelde zich in he't laatst der 16e en 't begin der 17e 
eeuw af. 

De eerste aanwinst uit de kloosterbibliotheken kreeg de Librye 
waarschijnlijk reeds in 1594. In dat jaar toch werd door een zekere 
Priester Frederik Gerritsz de Lange aan de voorloopige commissie 
die de Regeering voor de Librye had benoemd. een vrij groot 
aantal ( + 65) boeken "overgeleverd". Of deze boekèn uit een 
klooster afkomstig waren is niet met zekerheid na te gaan.'t Woord 
.. overleveren" doet echter aan een verplichte overgave denken. 

In 't laatst der 16e eeuw w,aren nog slechts twee Steynsche 
Regulieren in leven n.l. Harmen Jansz Bly en Cornelis Adriaansz 
Diephorst. Eerstgenoemde s'tierf in 1599. De Burgemeesters lieten 
den 16e September van dat jaar in presentie van 2 schepenen de 
nagelaten boeken inventariseeren. Noodgedwongen lieten zij echter 
de boekerij in handen van den langstlevende Conventuaal. ge
noemden Diephorst, die dus hiermee in het bezit van de geheele 
bibliotheek der Regulieren kwam. Deze zon op middelen om de 
boeken en andere bezittingen aan de overheid te onttrekken. Hij 
begreep heel goed dat wanneer. hij ze in zijn huis op de Raam bleef 
bewaren, de overheid er bij zijn dood de hand op zou leggen. Het 
middel waartoe hij besloot was het instellen van een preuve in het 
Oude Mannenhuis. In 1602 kocht hij zich in dat gesticht in, met 
de bepaling, dat hij in het te verbouwen gesticht twee kamers zou 
krijgen n.l. één bes'temd voor de boeken en één voor hem aan wie 
de plaats zou worden geschonken. Hij zelf werd collator, daa rna 
het klooster der Regulieren en als dat er niet was, zijn naaste ver~ 
wanten. In 1612 W;aren deze kamers klaar, want de verbouwing 
had van 1609---1612 geduurd. 

De stedelijke regeering, die vreesde dat zij op die manier achter 
het net zou visschen. vorderde in 16 I I die afkomstig van Blij op. 
Diephorst kon dit niet keeren en stond ze dus af. Tegelijkertijd 
leverde hij ook een aantal boeken over d ie afkomstig waren van 
de Collatiebroeders en welke deze hem blijkbaar in bewaring ge
-geven hadden. Ze waren vermoedelijk afkomstig van den laatst nog 
:in leven zijnden Collatiebroeder Jan Cornlisz. 

De overige .boeken - verreweg 't grootste deel der Steynsche 
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bibliotheek - bracht Diephorst naar 't Oude Mannenhuis over. 
Nadat deze Diephorst in 1631 overleden was werd diens broeder 
collator en daarna diens zoon Adriaan Jansz Diephorst. Echter was 
de kamer voor bewoning bestemd niet in gebruik zoodat de boeken 
er onverzorgd stonden. Toen dan ook de Libryemeesters aan wie 
door de stedelijke overheid inmiddels het beheer van de Stads
boekerij was opgedragen, om een subsidie vroegen voor den aan
koop van boeken, meende de stedelijke regeering niet beter te kun
nen doen dan te trachten deze collectie in haar bezit te krijgen. De 
Kamerboeken van 9 Augs. 1633, 7 Febr. 1634, 3 Maart 1635, 24 Juli 
1637, 12 Septr. 1637, 24 Oct. 1638 en 26 Nov. 1639 spreken hiervan. 

Oorspronkelijk verzetten èn de Regenten èn Diephorst zich 
h-evig. Toen echter ·gedurende -de jaren 1637-1641 enkele Bur
gemeesters tot regenten van het Oude Mannenhuis waren benoemd 
werd van deze omstandigheid een handig gebruik gemaakt om tot 
een overleg te komen. De regenten verklaarden n.l. niet op te zullen 
komen voor Diephorst' rechten, wa't neer kwam op een goedkeuring 
van de overname der boeken. 

Diephorst zich verlaten voelende en bovendien niet sterk in 
zijn schoenen staande, doordat de laatste jaren aan de bepalingen 
der overeenkomst de hand niet was gehouden, legde zich er bij neer 
en deed afstand van zijn rechten in 1641. 

Inmiddels waren deze boeken op 12 September 1637 geïnven.:. 
tariseerd krachtens besluit van de heeren Burgemeesters van dien 
datum waarbij tevens was besloten da t Arie Jansz Diephorst de 
.sleutels aan de Libryemeesters moest overleveren "sonder prejuditie 
"van yder zyn recht die op de voorz boucken souden mogen hebben 
"te pretendeeren ende dat de voorzz. Arie Jansz Diephorst by de 
,.voorz. inventaris sal mogen wesen indien het hem belieft." 

Deze inventaris tellende ongeveer 300 nummers berust nog in 
't archief der Libryemeesters evenals trouwens ook die van 1594, 
1599 en 1611. Een van de meestbekende in de catalogus van 
1637 voorkomende werken is de "Cronica Magna cum figuris". Dit 
boek werd blijkens · de notulen der libryemeesters aan A. J. 
Diephorst vd. vereerd als een soort beloning voor zijn uit
eindelijke tegemoetkomende houding. De Libryemeesters konden 
dit des te gemakkelijker doen, daar er reeds een exemplaar 
van dit werk aanwezig was, he'twelk blijkens een daarin voor
komende opdracht in 1506 aan de collatiebroeders was gelegateerd 
door Anthoni Jacobi de ex Zelandra Capella. Dit boek is nog heden 
aanwezig. 

3 
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Ondertusschen was in 1630 de laatste der collatiebroeders Jan 
Cornelisz overleden. Deze- was nadat zijn voormalig klooster 'tot 
Weeshuis was ingericht er in blijven wonen. Bij zijn sterven besprak 
hij de nog in zijn bezit zijnde boeken - een gedeelte was reeds 
afgestaan gelijk wij zagen - aan de Librye der St. Janskerk. De 
regenten van het Weeshuis weigerden deze boeken af te geven op 
grond van de Stich'tingsbrief van het collatiehuis, waarbij bepaald 
was dat bij opheffing de goederen aan de H. Geestmeesteren - dus 
't Weeshuis - zouden komen. Zij bonden in toen de stedelijke Re
geering bij resolutie van 15 Februari 1630 de overgave aan de 
Libryemeesters beval. Deze boeken zijn den 12 April 1630 ge
ïnventariseerd. Ook di't stuk berust nog onder de Libryemeesters. 

Toen in 1641 de boeken van Diephorst opgeborgen moesten 
worden, bleek het dat de ruimte te klein was. Daar vele boeken 
toch verkocht moesten worden werden ze tijdelijk bewaard ten 
huize van den Rentmeester Hopkooper vanaf 26 Januari 1642. In 
1644 bracht men ze 'ter Librye over. 

Bedrieg ik mij niet dan zijn in die overgangsjaren ook boeken 
uit de boekerijen van andere kloosters in de Goudsche Librye ge
komen. Zoo van de "Reguliere Clarissen van Poel buyten Leyden" 
en van het "Agnietenconvent te Amsterdam." Ik s'tel me voor hier
omtrent een nadere studie te maken; het zou in'teressant zijn de 
omstandigheden te kennen waaronder dit eventueel plaats vond. 

Wanneer we al deze inven'tarissen nader beschouwen dan valt 
ons direct op, dat de boekerijen - zooals trouwens te verwachten 
was - hoofdzakelijk uit theologische werken bestonden. Alleen die 
van de Steynsche Regulieren bevatten ook klassieke auteurs, medi
sche en juridische als ook geschiedkundige boeken. Behalve enkele 
Grieksche en Fransche werken is alles in het Latijn geschreven. 
Sporadisch komt een "Diets" boek voor. 

IV 

Over de eerste jaren der Stedelijke Boekerij valt weinig te ver
tellen. Noch het Stedelijke archief noch de onder de Libryemeesters 
berustende stukken, geven licht over die lotgevallen. Alleen af en 
toe vindt men een kleine aanduiding. Zoo in het Kamerboek van 
1612. Daar lezen we op 7 Februari "de Kerckmeesters presenteeren 
een besteek van't Choir ende in concept van de "Librie". M en salt 
op Naemiddach visiteeren" en op 17 Februari van dat jaar "Is gere
solveert t patroon ende besteek bij de Kerckmeesters geconcipieerd 
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om het Choir aff te schyetten. Is geresolveert, dat men de Kerck~ 
meesters zal laten begaan." 

Blijkbaar had er een verbouwing plaats van de Kerk waarbij ook 
de Libryekamer betrokken was. Of dit verband hield met de uit
breiding der bibliotheek door de overgave der boeken in 1594 en 
1611 is nie't met zekerheid te zeggen. 

Wel blijkt uit verschillende stukken dat er nog jaren een zeker 
verband bleef bestaan tusschen de St. Janskerk en de Stedelijke 
Librye. 

Zoo vind ik in 't ordonnantieboek der stad van 7 Juli 1619 ver
meld: ,,De Burgemeesters der stede van der Goude ordonneeren 
"de Thesoriers te betalen Dirck Harmensz Herberts dienaer des 
"Woorts de somma van 150 gulden in minderinge van 250 gulden 
,,bij hem verschoten aan Frans W olphertsz van den Berch tot Am
"sterdam over de betalinge van de Biblia Regia by den selven voor 
"de bibliotheca of librie alhyer gecocht blykende by recognitie van 
,,den selven Frans Wolphertsz, hyeraen gehecht waarvan de res
,,teerende 100 gulden betaelt sullen worden by de Kerck." 

Dat ook particulieren op de ins'tandhouding bedacht waren blijkt 
o.a. uit de inschriften in enkele nog aanwezige boeken. 

Zoo schonk: Mr. Heyndrick Buytenegt in 1614 het "Nieuwe 
testament" met ui'tleggingen in dat jaar te Amsterdam gedrukt 
(No. 117). lsaaci Plancy in 1662 een werk van Fabritius "Con
ciones in 150 Psalmos Davidis" (No. lp3). De erven Vereyck: het 
werk van den Outvader Aur. Augustinus "Van de Stadt Godts" 
in he't jaar 1623 (No. 217). 

Jacob van Teilingen het boek van Calvijn ,Jnstitute ofte onder
wijsinge in de Christelijke religie" in 1627 ( No. 255). 

Jan de Stier in 1622 "Huysboeck" geschreven door H. Bullinge~ 
rius (No. 256). 

Johannes Sloosius in 1614 een boek van Bellarminus "Disputa
tiones de Controversis Christianae fideï ( No. 275). 

Hadriani Coo1y, Herboldi Thombergy en Wilhelmi Traudery in 
1612 de a'tlas van G. Mercator (No. 508). Deze opdracht luidt: 
"aan Bibliotheca Aeclesiae D. Johannes Baptistae." Herman Jansz 
Bloeilandt, distillateur: ,,Ch. Wirtsung Medicynboec ende Chy
rurgie" (No. 1177). 

Bleek de herkomst van deze boeken uit de opdrachten er in 
voorkomende, uit he't Kamerboek van 24 Juli 1619 blijkt dat Petrus 
Neander predikant te Giesen in het land van Altena een boek 
schonk "van de Hongarische Historien". Hij kreeg hiervoor een 
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belooning van 12 gulden. Typisch doet het onze oogen aan als we 
lezen dat aan een zekere Dirk in 1621 "2 Stads kanne wyns" ge
geven wordt door eenige exemplaren van de overze'ttingen van 
St. Augustinus. 

Vele andere zou ik nog kunnen opnoemen, doch ik moet mij 
beperken in verband met de uitgebreidheid van het nog te be
handelene. 

V 

In 1645 schijnt er een opleving in het bes'taan der Librye te 
komen. Van dat jaar af toch worden geregeld notulen gehouden 
van wat de Libryemeesters besloten. Van hetgeen in dit notulenboek 
s'taat en van wat er uit afgeleid kan worden, wil ik nog het een en 
"nder mededeelen. 
~ Het begint met de mededeeling dat aangekocht zijn voor f 17 . ....

de 3 deelen van Gomarus werk "Opera theologica omnia" in 1644 te 
Amsterdam gedrukt. Het inbinden kost'te f 2.50 per deel. Ik vermeld 
hier speciaal dat het inbinden apart werd betaald, omdat dit ge
regeld voorkomt. De boekdrukkers leverden de boeken haas't altijd 
ongebonden af, het aan de koopers overlatende ze te laten inbinden. 
Pieter Jans Rammasyn alhier werd dit werk den eersten tijd opge
dragen. Deze bond o.a. in de in dit jaar eveneens gekochte werken 
van Pieter Bor: .,Historische Werken" in 6 deelen en Rheydt 
"Van de Nederlandsche troubelen mitte continuatie tot den jare 
1644", 

In de eerste notulen wordt den rentmeester van de heeren Libry
meesters met name Hopcooper opgedragen om een generale cata
logus te maken om aan ieder pupiter en kast opgehangen te worden. 
Aan de hand van deze lijs'tjes werd eenigen tijd daarna een thans 
nog aanw~zige catalogus in boekvorm geschreven. Deze vermeldt 
7 pulpiters en een groote kast. 

Ook een andere vorm van het verkrijgen van boeken komt in de 
notulen direct tot uiting. Daar toch leest men dat Jan Pietersz,. 
Rammeseyn een boek van Plutarchus "Van 't leven der doorluchtige 
Mannen" aan de Libry geeft en daarvoor "den slotel" krijgt mits 
hij nog volgens zijn belofte zal overhandigen "Het Groot Mar

. telaersbouck". 
Degene n.l. die een bepaalde som geldt betaalde of boeken tot die 

waarde gaf, kreeg daardoor het recht om steeds toegang tot de 
Libry 'te hebben. Men bedenke hierbij dat het uitleenen van boeken 
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oudtijds slechts zelden geschiedde. Indien men lezen wilde kon men 
dat ter plaatse doen. 

Dit "sleutelrecht" bedroeg oorspronkelijk 6 gulden. In de ordon
nantie van 2 Januari 1685 werd het bepaald op 20 gulden. 

Daar de bibliothecaris of custos niet steeds aanwezig was, werd 
op deze manier bevorderd dat de belangstellenden toch binnen 
konden komen. 

Dit sleutelrecht was echter een bron van allerlei moeilijkheden. 
Herhaaldelijk toch komt het voor da't besloten werd om de sleutels 
in te trekken en nieuw;e te laten maken, omdat de oude in handen 
van onbevoegden war engeraakt. Zelfs was het noodig om tegen 
he't namaken te waken. Krachtens een besluit van 10 Maart 1648 
werden de sleutels gemerkt met een "K" en een ster. Tevens werd 
"den slotenmaker aengeseyt geen slotels meer te maken. de librye 
aengaende sonder expresse last van de gesamenlijke libryemeesters 
ofte iemant van deselven uyt de haeren daartoe gecommjtteert". 

Op 7 Maart 1662 werd het merk veranderd in een "L" en een 
ster. Het namaken scheen men maar niet te kunnen beletten. 
Immers op 22 Mei van dat jaar verzochten de Libryemeesters aan 
de Burgemeesters "de Dekens of Overluyden van het Smidsgilde 
te gelasten geene sleutelen na te maken als met kennisse ende 
consent van de Libryemeesters" en indien het toch gevraagd werd 
"aanwysinge te doen van den persoon welcke soo een sleutel als 
geseyt begeerde gemaeckt te hebben"_. Burgemeesters keurden dit 
goed in hunne vergadering van 7 Juni 1662. 

Keeren we thans terug tot de notulen van 1645 dan vinden w;e 
daar in Augustus vermeld dat ontvangen werd "soo van den Ven
dumeesters als van Dno doctore Bloncq, Dno Sceperus etc." de 
somma van 1twee hondert vyer gulden 14 stuivers 8 penningen 
wegens opbrengst van verkochte boeken gekomen "uit het Oude 
Mannenhuis van heer Cornelis Adriensz Diephorst en de Librye". 
In dien tijd toch - en dat niet alleen in Gouda - stelde men 
weinig prijs op vele z.g. ,.Paepsche" boeken. Blijkens aanteeke
ningen op den inven'taris van 1637 werden vde ~rken waaronder 
alle missalen en tal van andere liturgische boeken naar Amsterdam 
gezonden om daar op een auctie verkocht te worden. Ook dupli
caten werden van de hand gedaan. Sommige konden slechts voor 
scheurpapier verkocht worden. Zoo tref ik in gemelde inventaris 
een aan'teekening aan luidende: ,.Is volgens bericht voor sceurpapier 
nae den apotheker gegaen"! Het is dus geen wonder dat vele der 
overgenomen boeken al betrekkelijk spoedig niet m:eer in de catalogi 
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voorkomen. Trouwens de notulen gewagen ook in de jaren 16ó8 en 
1669 en later van boekverkoopingen. 

De zooeven gememoreerde pulpiteren hadden op een enkele 
ui'tzondering na twee planken. De eerste 4 pulpiters bevatten theo
logische werken, de Se de medische boeken, 6e was bestemd 
voor juridische werken, terwijl de 7e gebruikt werd voor Litratuur 
en Geschiedenis. 

De boeken op deze pulpiters waren er met kettingen aan vast
gemaakt. Van dit model om de boeken 'te beschermen wordt nog 
eenige jaren gebruikt gemaakt. Hoewel de notulen er over zwijgen 
blijkt dit uit enkele kwitantiën die ik vond uit de jaren 1656, 1657 
en 1658 waarin gekwiteerd wordt voor de betaling van ringen en 
kettingen. 

De kast bevatte hoofdzakelijk theologische werken hoewel ook 
medische er in voorkwamen. Het waren in hoofdzaak werken die 
of niet veel gelezen werden óf die niet geschikt werden geacht 
voor he·t publiek. Vele zijn dan ook in den loop der tijden verkocht. 

Als Walvis een beschrijving van de Librye geeft in 't begin der 
18e eeuw zijn de lessenaars verdwenen en staan de boeken in langs 
de muren geplaatste kasten . In het midden stond een lessenaar 
waarin enkele kostbare brieven van Erasmus en anderen. 

Bij deze omschrijving past het een verdere beschrijving 'te geven 
van den inventaris. Dat er een tafel was spreekt van zelf. Nog is 
ter libry aanwezig een uit dien tijd afkomstige klaptafel. Ook een 
inktkoker met veeren pennen mocht niet ontbreken. Verscheidene 
kwitanties voor inkt en pennen zijn te voorschijn gekomen. 

Ook was er een "globus terrestre" gelijk dat in de meeste oude 
bibliotheken het geval was. We lezen tenmins'te in 1648 dat deze 
hersteld moest worden. In dat jaar werd ook een pennemes en een 
blaasbalg aangekocht. 

In 1654 schaften de librymeesters "ter gebruike van de liefhebbers 
van astronomie" eenige astronomische ins'trumenten aan voor 5 
gulden en 3 schellingen. Men was hiermede blijkbaar zeer inge
nomen, want in de notulen van 5 Mei staat vermeld dat de lief
hebbers de librymeesters er voor bedankt hadden. 

Waar de librye gevestigd was valt eenigszins af te leiden ui't een 
aanteekening in de notulen van 1648 waar gezegd wordt dat de 
rentmeester Hopcooper 't saldo der rekening "boven" zal brengen. 
Het is• dus wel 't zelfde lokaal waar zij 'tot 1893 gevestigd was n.l. 
een vertrek aan de zuidzijde van het koor boven de consistorie
kamer. 
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Inmiddels was in de huisvesting der Librye een groote verbetering 
gekomen. Wanneer we zien wat in de notulen van 10 Maart 1648 
is aangeteekend, dan moe'ten we erkennen dat het hard noodig was. 
Men leest er: ,,dat de boeken op de Librie staande - hoewel in 
"cassen eenig.szins wat beweart - echter nog al vervuilen ende 
"vervallen, met stof besmet ende van rotten, muysen ende andere 
"ongedierten beknabbel't worden, alsmede dat door de duysterheid 
"ende dichte van de glasen op de librye respondeerent zooveel licht 
"aen de selve nyet kan worden toegebracht als wel behooren soude 
" ten dienste van de liefhebbers die de selve libry dagelijks meer 
"ende meer beginnen te frequenteeren ende ook deselve boucken by 
.,gebrek van behoorlyck licht ende sonne genoegsaem vermus'ten, 
"verschimmelen ende verrotten tot groote ondienste, kosten ende 
.,schaden van de Librye voorz." 

De libryemeesters besluiten dan aan de Kerkmeesters om een 
verbetering 1te vragen. Deze zou daarin moeten bestaan, .,dat het 
"verwulf boven de librycamer opengespannen staende met een half 
"door gesaecht deelt jen zoodanig warde beschut .dat de voorgestelde 
"ongemakken mogen versoet ende voorgekomen syn, mitsgaders met 
"2 ofte 3 nieuwe Cruyscosynkens in plaatse van de tegenwoordige 
"wagenschatte glasen de libry voorz te voorseyn van soodanigh 
,,licht ende sonne dat de boecken in haer wei.sen geconserveert ende 
"de liefhebbers van deselve daardoor behoorlyck mogen gedyent 
,.v.,orden." 

Ongeveer een jaar later is de wensch werkelijkheid geworden. 
Op 9 April 1649 besluiten de librymeesters de Kerkmeesters te gaan 
bedanken voor "de cierelijcke repara'tie aen de librie gedaan int 
verwulf en met wagenschot, stellen van nieuwe cruyscosynkens ende 
glasen, leggen van een nieuwe Italiaensche vloerschildery ende 
anders." 

Tegelijkertijd wendde men zich opnieuw tot de Kerkmeesters op~ 
dat deze de librye zouden voorzien van ,,een half dosyn pruys leeren 
stoelen". Tevens beslo'ten de librymeesters om een groen laken 
tafelkleed dat nog onlangs was aangekocht om de boeken bij 't lezen 
op te leggen "ende dese sonder besmettinge te gebruycken" doch 
dat nu niet meer noodig was, nu de inrichting zooveel be'ter was -
aan de Kerkmeesters cadeau te geven. Door deze toch kon het 
"beynamelyck ten oirbaer gebracht worden om sittekussens van te 
maken"! 

Kerkmees·ters stonden de stoelen toe, accepteerden het kleed en 
beloofden bij gelegenheid een goed boek in ruil te zullen geven. 
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Nog in 't zelfde jaar lieten de librymeesters 2 andere "pruys-
1eeren" stoelen maken, doch een palm hooger om aan de tafel te 
gebruiken. 

Bovendien worden de gesloten kasten "met 'traliën doorboord 
om de boeken m:eer ,,lacht" te geven en het schimmelen te voor
komen. 

Nog dient te worden vermeld dat in dat jaar nog een klein kas'tje 
wordt gemaakt om er o.a. in te bewaren de 4 deelen van de groote 
atlas van Joh. Bleau "curieuselyk afgeset en gebonden" in dat 
jaar gekoch't voor 150 gulden. Aan deze atlas werd wel bijzondere 
aandacht besteed. Immers wordt zooveel canvas aangekocht als 
noodig was om de 4 deelen te bekleeden. Voor dit kastje werd een· 
afzonderlijk sleutelrecht van 3 gulden geheven. 

Wanneer ik mij niet bedrieg hing er -ook een afbeelding van 
Erasmus. In de notulen van 8 Februari 1646 staat te lezen: ,.Oock 
"sal versocht worden aen de voorsz Oudemannehuysregenten ten 
,.behoeve ende ciraet van de voorz Libry goetwilligh te willen ver
.,eeren soodanigh affigie van den wytvermaerden Erasmus van Rot
"terdam, a lsnog onder haer berustende is". Uit de notulen blijkt 
hierover verder niets, doch Walvis in zijne vermelde beschrijving 
vertelt dat 't borstbeeld op de Libry hangt. Het beeld berusfte den 
laatsten tijd op het Museum. H et is ech'ter de bedoeling het wederom 
een plaats in de Librye te geven. 

Nog behoorde tot den inventaris een bord waarop geschreven 
zouden worden "to't een eeuwiger memorie de namen van diegenen 
"die dese bibliotheque extra-ordinaris alreede begiftigd hebben ofte 
.,noch begiftigen zouden willen met expressie van sooveel ende soo
.. danig he boecken alsuyt soodanighe liberaliteit de libry reeds aan
"gecomen zijn ofte noch souden mogen worden". Oorspronkelijk 
werd 't zelfde op rollen perkament geschreven. Toen het aantal te 
groot w:erd, werd het zooeven vermelde bord aangeschaft. 

Verder nog een bord waarop de namen dergenen die het sleutel
recht hadden. 

Deze borden hangen thans· weder op de libry na vele jaren op 
't museum te bezichtigen te zijn gewees't. Nadat de zooeven ver
melde restauratie voltooid was en ook de verdere inrichting haar 
beslag gekregen had, werd nog een bord gemaakt. In de notulen 
van 19 October 1649 is di't aldus te vinden . .,Is mede geresolveert 
"achter in de Librye alhier met goude letteren te doen steIIen 
"den tyt ende namen van librymeesters door wekker moeyte ende 
.. voorsorghe de librye soo sierlyck ge'timmert ende herstelt is" 
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Librymeester Hieronymus van Beverningh werd met de uitvoering 
belast. 

In enkele kwitantiën vond ik omtrent het bijhouden eenige ge
gevens. Zoo wordt in 1655 betaald voor het schrijven der namen. 
der schenke,rs 10-0-0 gulden. Er staat bij "verguld" dus het 
geschiedde met gouden letters. Een andere kwitantie groot 20-14-0; 
is gegeven voor 't plaatsen van 414 vergulde letteren. Jammer ge
noeg ontbreekt de dagteekening. 

Wat de notulen ook nadrukkelijk doen uitkomen zijn de ver
schillende aankoopen van boeken met hun prijzen vaak met den 
naam van den verkooper. Hoewel een en ander zeer interessant is 
zou het me nu te ver voeren indien ik hierop inging. Misschien kan 
ik later hierop nog eens terugkomen. 

VI 

Thans iets over de reglementen of ordonnantiën van de Libry. 
Hierover was feitelijk niets bekend daar die van 2 Januari 1685 

de oudst bekende was. Doch voor dien tijd moest er een geweest 
zijn, want zoo af en toe wordt er in de notulen naar verwezen. Zoo 
wordt op 10 Maart 1648 een "ampliatie ende elucidatie van he't 
art. 9 van de ordonnantie op het stuk van de Librye" gemaakt. 
Alles wees dus op het bestaan van .een oudere. En ja na lang 
zoeken is he't me gelukt een oudere te vinden n.l. een die op 17 
Februari 1612 door Burgemeesters en Schepenen werd gearresteerd. 

In dit stuk komt het · oude verband dat met de kerk bestond 
nog zeer duidelijk 'tot uiting. Immers het sleutelrech moest men 
aanvragen aan de Kerkmeesters, die het met handtastinge ver
leenden. Het was verboden de sleutel uit te leenen of te doen na
maken. Wel moch't men "eerbare luyden" medebrengen, doch 
vrouwen en kinderen waren hiervan uitgesloten. Verder bevatte 
de ordonnantie bepalingen tegen het beschadigen der boeken. 
Uitdrukkelijk wordt gezegd dat men er niet in mocht schrijven ook 
al waren het boeken "die heur gevoelen zouden mogen contrarie 
zijn." 't Uitleenen van boeken was uitdrukkelijk verboden. 

Het doet ons vreemd aan da't volgens deze ordonnantie het 
sleutelgeld of het daarvoor in de plaats komende boekwerk pas 
gegeven behoefde te worden als men de sleutel terugbracht. Dit 
teruggeven moest geschieden bij vertrek uit de stad of na overlijden. 

Een wijziging die op 24 Juli 1620 tot stand kwam, komt in 
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hoofdzaak hierop neer dat nu de Librymeesters het sleutelrecht 
verleenen. De band met de kerk word't losser. Het verbod om 
vrouwen mede te brengen is vervallen, doch he't uitleenen van 
boeken blijft verboden. Het sleutelrecht moet van nu af aan direct 
voldaan worden. 

Bij de wijziging van 25 Juni 1631 wordt het uitleenen van boeken 
mogelijk gemaakt ten aanzien van die, die in de kast bewaard wor
den. Die geketend zijn dus niet. De leestijd bedroeg een maand. 
Van deze uitleening moesten de Librymeesters aanteekening houden. 

De zooeven vermelde aanvulling van art. 9 der ordonnantie ver
plichtte den rentmeester Hopcooper om voortaan: ,.ter eerste ver
"gaderinge openinge en kennisse te -doen aan de Librymees'ters van 
"all soodanighe boeken als hy sedert yeder laatste vergaderinghe 
.,uitgeleent heeft alsmede dat hij 'ter maenden eens, de pluteos libro
"rum doorwandelde, sa] terech't ende op haer ordre stellen, volgens 
"de ketenen daeraen die gehecht zijn, alle boucken die door het 
.,handelen ende qualyck w,eder insteJlen verwert ende door mal
,.kander gevlochten zijn." 

Hoe was in dien ouden tijd de openste11ing en wat hiermee 
samenhangt geregeld? 

Den 16 Januari 1648 werd besloten dat de librymeesters elke 
eers'te Dinsdag der maand op de libry aanwezig moesten zijn. In 
1662 wordt bepaald dat alle librymeesters eiken Dinsdag aanwezig 
moeten zijn. De heeren waren b_lijkbaar zeer kort van memorie, want 
de custos moest hen elken keer des morgens hieraan komen her
inneren. 

De secretaris en later de custos moes't 2 maal per week present 
zijn; dan was de librye voor ieder toegankelijk en werden de boeken 
uitgeleend. 

Dit betrekkelijk vaak openstellen van de bibliotheek had ten
gevolge dat de boeken niet steeds even zorgvuldig behandeld 
werden. Telkens lezen we hierover in de notulen. Teneinde dit 
kwaad te keeren wordt den 26 November 1668 besloten dat de 
cus'tos de librye des Dinsdags niet meer zal openen, ,.vermits 
"bevonden is tselve geenszins te strekken tot gerieff en dienst van 
,.diegenen wekke albereyts het sleutelrecht hebben, nemael aIIeen
"lyck aan]eydinge en occasie geeft dat veele ( aen wekken men het 
,,,sleutelrecht niet en soude •mfOgen geven volgens order van de 
.,Librye ) alsdan co men op de libry alleenlyck om caer ten te door
"sien in de boecken, de boecken brengen in disordre ook schenden 
"ymmers veeltyts gedaen wordt 't welk tot ondyenste van de Librye 
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,.en van degene welcke de Librye frequenteeren streckende en ge
.. dyende is." 

En later op 19 Juli 1673: ,.maer ook een stricte ordre tegen de 
"jongens ( die dikwijls in groote getale op de bibliothece gevonden 
"worden) ofte anderen die de boucken souden mogen sceuren of in 
"eenigerhande manieren beschadigen terwijl ook bevonden wordt 
.. dat opnieuws vermist werden een deel van de memoriën van Bou
"dentius, als ook versceyde boeken gescheurt, platen bedorven en 
"gansch weggenomen sodat uit Amsterdam albereyts in de 30 
,,platen worden vermis't." 

Zoo heeft ook de atlas van Bleau niettegenstaande de zorgvuldige 
bewaring veel te lijden, zoodat deze boeken zelfs aan den uitgever 
teruggezonden worden om van nieuwe platen te voorzien. 

Reeds in de jaren 1655/6 'tracht men het stelen van de onge
ketende boeken tegen te gaan. Hoewel uit de notulen niets blijkt 
vond ik een kwitantie van den boekhandelaar Willem van der 
Hoeve luidende "alle boucken met het Goudsche Wapen met roode 
inkt gedrukt in 1655/6 7-10-0 en van 1?81: 44 boecken 't stads
wapen gedrukt enz. 

Ik sprak reeds af en toe over een functionaris der Libry die 
feitelijk de meest naarvoren komende persoonlijkheid was en nog 
is. Ik bedoel den custos. De oorspronkelijke naam was rentmeester. 
Dit was nog een uitvloeisel van de band met de kerk, want de 
kerkeren'tmeester bekleedde ook de.ze functie voor de Libry. Hij 
was ook geen librymeester. Zijn naam, Hopcooper, noemde ik 
reeds. Zijn opvolger heette reeds custos. De eerste was een zekere 
Thombergi. Diens voornaam en 't tijdstip van zijn benoeming heb 
ik niet kunnen vinden. Hij werd den 23 Mei 1660 opgevolgd door 
den notaris Dominicus Douw, die op zijn beurt plaats maakte op een 
onbekende datum voor Pieter Items. Ik vond diens naam als custos 
in 1665, 1667 en 1668. Op 2 Juni 1673 werd hij opgevolgd door 
Joris de Weduwe. Toen deze kort daarop overleed benoemden de 
Jibryemeesters op 19 Juli van dat jaar Dirk Camp als zoo danig. 

VII 

Nadat de reeds vermelde catalogus van 1645 vervangen was door 
eene van 1657 heeft Mr. Henricus Letmatius er een in 1663 ge
maakt. Daarna worden op 20 Januari 1665 door Mr. Pieter Items 
,.ingebracht de registers van alle de boecken geplackt op berwkens. 
"gedaen van den selve schryven door ordre van Librymeesters om 
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"ten dienste van alle die de Librye frequenteeren voor ieder pluteos 
"gehangen te worden." Deze plankjes zijn nog aanwezig. He't schrift 
is echter voor 't grootste deel onleesbaar geworden. 

In 1668 wordt wederom een nieuwe catalogus opgemaakt, echter 
niet voordat "de boecken die in de besloten casse waren, waren 
nagegaen en daer uy't gescoten die men te verkoopen meynt." 
Librymeesters werden door de Burgemeesters gemachtigd de verkoop 
te doen plaats hebben. Nadat een catalogus van de te verkoopen 
boeken was gedrukt, w,ordt besloten dat die veiling op 8 October 
1668 zal worden gehouden. Blijkens de rekening van 7 Januari 1669 
bedroeg de opbrengst 64-17 -0 terwijl betaald werd aan Willem 
van der Hoeve voor 't drukken van den catalogus in 100 exem
plaren 4-0-0 aan den uytroeper 0-18-0 en aan vendumeester Duy
voort voor 't erfhuisrecht 3-5-0 en voor daggelt 1-0-0. Welke 
boeken verkocht werden is niet terug te vinden. Noch de notulen, 
noch de kamerboeken spreken er over. Anders is dit met een ver
kooping die ongeveer een jaar later plaats vond. Op 29 April 1669 
wordt to't deze verkoop besloten. Van deze veiling is een catalogus 
bewaard gebleven. Zij is eveneens bij Gulielmi van der Hoeve 
gedrukt en bevat 47 werken waarvan 23 in folio, 4 in quarto en 
20 in octavo. Verscheidene bestaan uit meerdere -deelen. Deze 
veiling w:ordt na machtiging van Burgemeesters op 25 November 
1669 des morgens om 10 uur op de bibliotheek zelf gehouden. De 
opbrengs't was 51-7-0. 

VIII 

Thans nog iets over de financiën der Librye. Vaste inkomsten 
had zij niet. Zij leefde van het sleutelrecht, de opbrengst der 
verkochte boeken en van subsidies. Deze kwamen van de Kerk
meesters en van de Stad alsook van de Burgemeesters. Elk jaar 
werden ze opnieuw aangevraagd en behoudens enkele jaren s'teeds 
verleend. De bedragen varieëren van 50 tot 100 gulden; een enkele 
maal is ze hooger. 

Reeds in 1633 wordt getracht van de burgemeesters een vaste 
jaarlijksche toelage van 100 gulden te krijgen; echter te vergeefs. 
Ook later wordt in deze richting gewerkt. Zoo besluiten de Libry
meesters op 14 Februari 1662 aan de Burgemeesters te vragen: 
,.te mogen hebben een perpetuüm fonsen oftte vast en geset in
komen ten profyte van de Libry." Hierop werd gean'twoord "dat 
,,de librymeesters een consept of voorslach van een fonds perpetuis 
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"by haer selven in scripto comprehenden ende haer A. A. daermede 
"als met advys in desen doen en soude." Zij doen dit onmiddellijk 
doch resultaat heeft het blijkbaar niet. Blijkens de notulen van 
latere data besluiten de Librymeesters telkens bij gelegenheid de 
Burgemeesters aan dit verzoek te herinneren. Voorloopig is er 
echter niets van gekomen. 

Toch schijnt de Librye oudtijds jaarlijksche inkomsten gehad 
te hebben en wel voortvloeiende uit de overtimmeringen van de 
,.Kerckegraft" of "Kerckewaterschap" . 

Uit het keurboek van 1554 blijkt dat het aan een ieder verboden 
was om over ' t kerckewa'terschap te bouwen op straffe zoow~l van 
boete als van -demolatie van het gebouwde al was dit voltooid en 
al had het er reeds 1, 2, 3, 5 of 8 jaren gestaan. 

In 1604 wordt deze keur in zooverre gewijzigd dat het Gerecht 
zal bepalen of het reeds gebouwde af gekeurd zal worden, of dat 
men op een andere manier tot een oplossing zal trachten te komen. 
Wat nieuw gebouwd wordt, moet afgebroken worden. De boete 
wordt bepaald op 10 Caroli gulden. 

Den 21 Februari 1612 komt een belangrijke verandering to't 
stand. In 't kamerboek lezen we dat voor de magistralen zullen 
ontboden worden alle personen die "timmeragie over 't kercke
waterschap gemaakt hebben" om met hen overeen 'te komen wat zij 
jaarlijks zullen betalen voor deze uitgangen of betimmeringen. De 
kerckmeesters _zullen deze vergoedingen innen "ten behoeve en tot 
onderhoud ende vermeerderinge van de Librye." Indien de betrok
kenen niet 'tot betalen bereid zijn moeten de Kerckmeesters dit 
mededeelen. De Magistraten zullen de onwilligen wel vinden! 

In het Memoriaal der Kerkmeesters van 18 October 1627 staat 
verder opgeteekend dat de Kerkmeesters nimmer eenig profijt van 
deze getimmerten gehad hebben, dat zij weigeren hierin iets te 
doen en dat het beter is dat de Librymeesters zelf de zaak ter 
hand nemen. Zij dragen tevens al hun rechten aan de Libry over. 
Door de Burgemeesters wordt dit besluit goedgekeurd bij resol~'tie 
van 7 December 1627. 

Daarop volgde een opmeting van de verschillende erven. Het 
blijkt dat het gaat over een oppervlak van 38 roeden. Bij een, 
jaarlijksche vergoeding van 48 stuivers per roede levert een en 
ander dus 100-17-10 op. Vier erven zouden slech'ts 24 stuiv ers 
per roede moeten betalen. 

In 't jaar 1639 schijnt men er ernst mee te willen maken. D e 
Stadsbode Jan Evertsz krijgt opdracht om de eigenaren op te roe-



46 

pen ter Librye te verschijnen. Het zou me te ver voeren U al de 
namen der eigenaren op te noemen. In de onder de Librymeesters 
berustende stukken zijn ze allen genoemd met de beroepen en 
namen hunner huizen. Trouwens het geheele nu volgende proces is 
daarin in extenso behandeld. 

Laat ik volstaan met de mededeeling, dat bij deze besprekingen 
de eigenaren zich voor he't m:eerendeel op verjaring beroepen. Er 
zijn er bij die reeds 46 jaar een overtimmering hadden. Enkelen 
doen van hun recht blijken. Zoo vertoont een hunner een extract 
uit een grafboek van 1501 waaruit blijkt dat hem in dat jaar het 
rech't van overtimmering verleend is voor een kamer "vanaf de 
schrijfkamer tot den rooster toe." 

Betalen deed echter niemand, zoodat in 1643 den Stadsbode 
opgedragen wordt om degenen die de kerkewaterschap ov ertim
merd hadden te insinueeren om binnen 8 dagen 'te betalen volgens 
de quotatie van de Heeren Vroedschap en de Magister resolutie. 

Daar geen betaling volgde besloot men te gaan procedeeren. Lan3 
heeft he't geduurd voordat de zaak beslist was. De belanghebbende 
eigenaren en gemeene buren wendden zich zelfs tot den Hove van 
Holland. Dit benoemde een Commissaris en bepaalde dat de par
tijen voor dezen zouden verschijnen. De Burgemeesters die achter 
de Librymeesters stonden keurden goed dat laatstgenoemden aan 
de comparitie zouden deelnemen, bij aldien het niet mogelijk was 
alsnog met de geburen tot over~enstemming te komen. Hoewel dit 
eerst niet lukte is toch na veel geharrewar een accoord getroffen 
hetwelk tenslo'tte op 21 October 1647 door de Vroedschap werd 
goedgekeurd. Dit besluit luidt: ,,Alsoo de heeren Burgemeesteren 
"in conferentie geweest syn met de gebuyren, getimmert hebbende 
"over de waterschap van St. Janskerk ende dat de voors gebuyren 
"zijn presenteerende voor de redemptie van de pretensie van de 
"Librymrs de somma van 400 gulden ende dat hetselve by Burgemrs 
"is verlaten voor 500 gulden op approbatie van de Heeren van 
"de Vroedschap, soo is in deliberatie gebracht wat men hyernevens 
"sal hebben te doen; ende is geresolveer't ende verstaen de voors 
"presentatie te approbeeren ende aan te nemen mits dat daer onder 
"nyet begrepen sullen worden dye in 't particulier met de Librymrs 
"contract hebben gemaakt ende dat de voorz gebuyren gegeven sal 
,,worden behoorlycke akte van indemnitie." 

Den 31 December d .a.v. zijn alle belanghebbende te samen
gekomen in 't Harthuis; daar werd de 400 gulden uitbetaald en wer
den de akten van indemniteit overhandigd "geteecken't ende met der 
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stede zegel bezegelt." Ook was daarbij tegenwoordig de eigenaar 
die al reeds de kwestie in der minne in 1641 geschikt had met name 
Bartholomeus Verrijs en die 18 gulden betaalde. Dit betrof een 
huis genaamd Toelast, dat stond op de hoek van de Kerkstraat. 

Als kosten werden uitbetaald aan Mr. Straff in 't Veld 56-2-0, 
procureur Honius 5-0-0 'terwijl aan den rentmeester Hopcooper 
voor zijn moeite en besoignes 20-0-0 vereerd werd. 

Ik heb hiermee de eerste jaren der Goudsche Libry aan Uw oog 
laten voorbijgaan. Om niet in herhalingen te vervallen en niet 
eentoonig te worden meen ik hiermee te kunnen volstaan. De 
namen der oude Librymeesters vermeldde ik met opzet niet; het 
zou misschien vervelen. Voor wie hierin belangstelt zij medegedeeld 
dat op het Museum een keurig boekje bewaard wordt waarin al die 
namen voorkomen onder bijvoeging van prachtig geteekende en 
gekleurde familiewapens, terwijl daar ook aanwezig zijn 2 vellen 
perkament achter glas waarop deze wapens eveneens voorkomen. 
Deze werden in 1690 aangevangen en bevatten alle wapens der 
Librymeesters sinds 1645, omdat, zoo staat er in de notulen, van 
dat jaar af meer zorg aan de Libry werd besteed. 

Gouda, April 1934 H. DE GROOT 
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