
HET GOUDSCHE BOEKDRUKKERSGESLACHT 
RAMlVJESEYN IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

In den tachtigjarigen oorlog weken vele Zuid-Nederlanders om 
des geloofs wille uit naar deze streken. Onder hen bevonden zich 
niet alleen groote geleerden, maar ook bekwame handwer~s
lieden. Ook Gouda nam, evenals vele andere steden, zulke vluchte
lingen binnen haar muren op. Zoo zijn er verschillende boek
drukkers en boekverkoopers van Vlaamsche of Waalsche origine 
te noemen. die zich in de pijpenstad ter uitoefening ·van hun ambacht 
en bedrijf vestigden. Deze veelal in soberheid lev-ende lieden 
droegen door hun uitgaven zeer 'belangrijk bij tot de uitbreiding 
en de verdieping van het Noor-d-Ne,derlandsche cultuur-leven. Ik 
noem Ja·sper Tournay ( 1561,--, l 635), afkomstig uit Leuven, den 
drukker en uitgever van zeer vele "sociniaansche boeken"· 1); 

Andries of Andrea,s Burier (? __, l 6 l 8?), afkomstig uit Rijssel. die 
vele door Tournay gedrukte werken uitgaf en de bekende "Emble
mata van Florentius Schoonhovius" ( 1618) 2 ); Jacobus Migoen 
(? __, 1608?). afkomstig uit Antwer-pen, broer van den in Rotterdam 
werkzamen "Franschen schoolmeester" en drukker Abraham 
Migoen; van zijn persen kwam de "Ko1•te onderwijsinghe der 
kinderen in de Christelijcke .religie ( 1607) ", dat in den fellen gods
diensstrijd veel stof deed opwaaien 3). Zeer waarschijnlijk lijkt 
mij, dat ook de stamvader van het geslacht, waarover dit artikel 
wil handelen, Pieter Jansz. Ramm:aseyn 4), van geboorte een Zuid
Nederlander was. De naamsuitgang "-sijn" roept de vergelijking op 
met Belgische namen als Cosijn, Persijn, Pillesijn. Men zou de vraag 
kunnen stellen, of Ramasseyn in verband staat met het Fransche 
werkwoord "ramasser, verzamelen" en of hiervan een woord 
"ramassin" gevormd kan zijn, dat dan aequivalent zou zijn met 
"ramasseur, verzamelaar, opkooper". Voor deze etymologie heb 
ik echter geen verdere aanwijzingen. Vermeldenswaardig is in dit 
verband nog, dat te Verona in de 18de en 19de eeuw een uitgeverij 
Ramazzini 5) werkzaam was. Hoewel de verwantschap tusschen 
Ramazzini en Ramasseyn geenszins vaststaat, is het toch anderzijds 
niet ondenkbaar, dat een lid (of leden) van het geslacht Ramma
seyn naar halië emigreerde en -daar zijn naam ver-italiaanschte. 
Keeren we echter uit het gebied der hypothese terug naar dat 
der feiten. 
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Op 25 Aug. 1619 huwde te Gouda "Pieter Rammasyn,. j.m. 
van der Goude met Beatrix van Hinderstyn, j.d. van Utrecht 6) ". 
Het is zeïe•r te betreuren, dat in deze notitie een onjuistheid staat, 
want, omdat op genoemden datum onze Pieter nog geen "poorter" 
van Gouda was, had hier een andere plaats van herkomst dan 
" Die Goude" aangegeven moeten worden. Ruim een jaar later 
( 9 Oct. 1620) werd in het Poorterboek geschreven "Pieter Rame
sijn, bouckedrucker, in de Corte Groenendael, is poorter gemaeckt 
bij Houtman ende 't Hert, Borgemirn." Sinds· zijn vestiging hier ter 
stede ' heeft hij steeds · in hetzelfde huis gewoond, dat gelegen was 
aan de Zuidzijde van de Korte Groenendal en op zijn uithangbord 
de woorden "In 't verguld A.B.C." 7) droeg. Hij kocht dit huis 
op 26 Febr. 1624 8 ). Vele jaren later werd hij eigenaar van het 
aan de Westzijde aangrenzende pand ( 25 Mei 1640) H). 

De bij Pieter Rammaseyn verschenen uitgaven zou ik in de 
volgende rubrieken willen verdeelen: 1. theologische en philosop·hi
sche werken; 2. wiskundige; 3. belletristische; 4. politieke pam
fletten; 5. door de overheid opgedragen werken. 

1 . Theologische en philosophisch~ werken. 
Welk gesc~rift het eerst van zijn persen kwam, is niet met 

zekerheid te zeg.gen, maar op góede gronden meen ik te mogen 
aannemen, dat Pieter Rammaseyn de drukker is van: ,.Eduardi 
Poppij, T ,wee Brieven, D'eene aen Bartholomaeum Nicolai, Contra
Remonstra_ntsch-Predikant binnen ter Goude: daar op een swaer 
Vonnisse vande E. Magistraet der selver Stede op den 18. 
Novemb. teghen Poppium, g,hevolght is. D'ander aen De Remon
strantsche Ghemeynte binnen ter Goude: daer in van de eerste 
Brief ende 't Vonnisse, daerop ghevolg•ht, ghesproocken wordt." 
(Vignet: beer, ziHend, en face, met gestileerde palmtakken in de 
v oorpooten) Ghedruckt in 't J aer ons Heeren 1621, 48 genummerde 
blz.: plaatsnaam en naam van den drukker worden niet ver
meld" 1 o). Voor mijn veronderstelling, dat Rammaseyn deze bro
chure drukte, voer ik twee argumenten aan: de Ramm:aseyns waren 
Remonstrant 11) en het :boven beschreven drukkersvignet wordt 
door Rammaseyn in verschillende zijner uitgaven gebruikt 1 2). 
Dat 'Poppius in. 1de fam;ilie vereqring vond, zou kunnen blijken ui t 
-de aanwezigheid van Poppius' .,schilderij" in het "Voorhuys" van 
de "Nieuwe Druckerie", de zaak van den zoon Johannes 13). Is 
mijn hypothese juist, dan heeft de jeugdige Pieter, in het 
begin van zijn Goudschen tijd, warm partij gekozen in den onver-
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kwikkelijken strijd tusschen den man, die Johan Wtenbogaert op 
30 September 1619 te Antwerpen bijstond bij de oprichting van 
de Remonstrantsche Broederschap en voor zijn beginsel op 9 Maart 
1624 in de. gevangenis op Loevestein stierf. en de overheid van 
Gouda 14). De drukke.r van de "Twee Brieven" heeft gemotiveerd, 
waarom hij deze documenten publiceerde. Deze verantwoording 
is interessant genoeg om geheel te citeeren . . Op_ · p. 2 lezen wij: 
.. Den Drucker tot den Leser. Alzoo het Vonnisse · ghestreecken. 
teghen den Vromen ende Godsalighen Dienaer Christi Edu~rdum 
Poppium, ende de sijne, door 't Landt ruchtbaer is g1heworden , 
ende vele begeerich zijn. om den Brief 1e sien, op wekken 't selve
ghevolght is: Soo heb ick goedt ghevonden de Copye daervan. 
die mij ter handt ghekomen is, ghemeyn te maecken, ende noch 
een andere Brief daer by te voeghen, die tot de selve saecke dient. 
Op dat een yegelijck bedencke, of daer in eenighe stoffe ende 
oorsaecke is, waerom de E. Magistraet van der Goude sich soo 
seer mochte vergrammen, ende soo hardt procederen, dat hare
E. niet alleen op sijne Persoone ,heeft gheset dry-hondert guldens 
boven de vijf-hondert, die van de H. Staten Generael ghestelt 
zijn op 't lijf der Remonstrantsche Predicanten, dewelcke haren 
yver tot de waerheydt, ende liefde teghen hare Ghemeenten be
thoonen, maer daer-en-boven soo wreedelijck ghehandelt teghen 
syne Huys-vrouwe endé onnoosele kinderen, dat de selve op 
een stel ende sprong de SJ;adt vander Goude in desen droevighen 
winterschen tijdt hebben moeten ruymen." 

De "Drucker" uit hier een stukje godsdienstige overtuiging. 
Een bekend vlugschrift uit den strijd der Remonstranten en 

Contra-Remonstranten, oorspronkelijk in 's-Gravenhage uitge
komen, heeft Pieter herdrukt. Het is te vinden bij Knuttel onder 
no. 3826 en bij Van der Wulp onder no. 2043. De afgekorte titel 
luidt: .. Redenen, Door de welcke verscheyden Magistraets
persoonen binnen der Stede vander Govde, al over eenighe Jaren 
ghemoveert zijn gheweest, ende noch huyden ten daghe meer ende 
meer ghemoveert werden, omme... te helpen verhinderen ende 
beletten den voortgangh der Remonstrantsche saecke... 1628, 
8 blz." (Vgl. Rogge, Geschr. Ned.-Herv. Kerk, 1864, p. 80). 

Een ander pamflet (Tiele no. 2208) wijst op de anti-Roomsche 
houding v-an Piéter Rammaseyn. Hoewel de familie-naam van den 
drukker verzwegen wordt ( er staat ,alleen Pieter Jansz.). kan m.i. 
toch aangenomen worden, dat Rammaseyn de brochure drukte. 
In dezen tijd was er geen andere Goudsche uitgever die Pieter 
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Jansz . heette. Hier kari ten overvloede nog het " Hoofdgeld'." 
register" van 1622 geciteerd worden (F. III. 65a, fol. 231 verso): 
.. Carte Groenendael aen die suytsijde Pieter Jansz. Bouck
verkooper. Beatris Oloffsdr., Jan Pietersz. (kind). 3 personen". 
In de wandeling werd dus zijn "van", zooals bij vele anderen, 
.achterwege gelaten. Het pamflet is . de vertaling van een brief. 
De titel .luidt: ,.Translaat uyt den Hoochduytsche, Een uyt Hooch
duytsch getranslat. Missive, vanden Biecht-Vader der Roomsche 
Keys. Maj. aan eenen voornemen Jesuyt tot Hildesheym ... 
W aerihne alle Pauselijcke practijcquen tegens de Duytsche 
Steden, de Kroonen van Denemarken, Sweeden, ende Engeland, 
oock ten deele de Heeren Staten Generael van Holland begrepen 
zijn. Ter Govde, Pieter Jansz. 1628, 8 blz. De brief is gedag
teekend: Prage den 7 Àprili,s 1628." 

Toch verschenen er bij Rammaseyn ook geschriften van anders
denkenden, b.v. de volgende lijkpredicatie: .. Wegh der levenden 
ende troost der stervenden, ofte lyck-clachte over ,het ... sterven 
van ... Albrecht van Schagen ... , Heere van Schagen, Schager
coggen & c., op den se9ten J ulij 1638... tot Leyde.n ontslapen . 
.. . door N (athan) à Vogelsanck ... zonder jaar". Deze preek wordt 
v er.meld bij H. C. Rogge, Bibi. Contra-Rem. en Geref. Geschr., 
1866, p. 157. 

Pieter Rammaseyn was stellig niet conservatief, anders zou hij 
niet in 1638 zich geleend hebben tot de uitgave van een door den 
Eng. arts-wijsgeer Robert Fludd ( 1574~ 1637) geschreven werk, 
getiteld: .,Philosophia Moysaïca, in que sapientia et scientia crea
tionis et creaturarum .. . sacra vereque Christiana explicatur". Fludd 
( verlatiniseerd "de Fluctibus") was een aanhanger van den theoso
phischen alchimist Paracelsus ( 1493-1541 ) , den zoeker naar den 
,,steen der wijzen" , die o.a. leerde, dat "de mensch een "mikro
kosmios" is, een wereld· in het klein, die op mystieke wijze ten 
nauw:ste verbonden is met den " makrokosmos", de groote wereld 
des heelals" 15 ). Deze nieuw~ leer. werd vooral door artsen ver
breid, niet het-minst in de Nederlanden. 

Verderop komt de " Augustijn-Bij:bel" van 1647 ter sprake. 

2. Wiskundige werken. 
Het is voora l door deze rubriek, dat Pieter R. bekendheid heeft 

v erworven. Van zijn persen toch kwamen de eerste Nederlandsçhe 
Iogarithmen-tafeis. De Engelsche geleerden John Napier en Henry 
Briggs hebben wel de eerste logarithmen-tafel ter wereld sa men". 
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gesteld, maar twee Goudsche wiskunstenaars, Adriaen Vlack en 
Ezechiël de Decker, hebben het werk der Engelschen uitgebreid 
en bekend gemaakt op het continent v.an Europa. Hun tafels hebben 
zooveel opgang gemaakt, dat zij niet alleen tot in het begin v_an 
de 19de eeuw telkens in Engel.and, Frankrijk en Duitschland her
drukt werden, m'aar zelfs in Qhina; volgens· J.-C. Brunet. o.c. 
V, p. 1003 zag Georg ·von Vega te Weenen een exemplaar dezer 
Chineesche uitgave, -die • in 1721 •OP last van Keizer Kang-hi te 
Peking gedrukt ·zou zijn. Wie uitvoerig wil lezen over alles wat 
met deze uitg•aven samenhangt, mogE; ik verwijzen naar mijn 
a1tt:ikel in "Het Boek" van dit jaar (28ste jg.). pp. 311-320·. 
Hier volsta ik met de werken te noemen en een enkele op
merking. Op 4 Sept. 1626 verscheen het "Eerste Deel Vande 
Nieuwe Telkonst", in quarto, dat eenige werken v.an Napier in 
Nederlandsche bewerking bevatte ( .,Vande Tellingh door 
Roetjes". ,.Veerdigh Gereedschap voor Menigvuldigingh" en 
"P.laetselicke T elkonst"). van Ezechiël de Deck er het geschrift 
"Van Coopmans Rekeningen" en ·een herdruk van Simon Stevin's 
"De Thiende" 16). Tegelijk met het "Eerste Deel", eveneens op 
4 S~pt. 1626, zag een kleine logarithmen-tafel. in octavo. het licht, 
getiteld " Nieuwe Telkonst". Deze uitgave was als een voorloopige 
bedoeld 1 7 ). In dit "handboekje" staan de logarithmen van 1 tot 
10000 en de goniometrische tafel van Gunther. Eindelijk, op 2 Oct. 
1627. verscheen het "Tweêde Deel Vande Nieuwe Telkonst ofte 
wonderlicke konstighe Tafel; Inhoudende de Logarithmi voor de 
getallen van 1 tot 100000 toe" 1s). 

Bij de v'oorbereiding der tafels ontstond er oneenigheid tusschen 
de makers. Vlacik en De Decker hebben sindsdien niet meer 
samengewerkt. In 1628 bezorgde Vlack een tweede editie van 
Briggs' ,.Arithmetica Logarithmica", wederom uitgegeven ,bij 
Pieter R., maar hierin wordt nergens melding gemaakt van De 
Dècke~; evenmin in de gelijktijdig verschenen Fransche verta
ling 19). evenmin in de sterrenkundige tafel van 1632 "Ephemerides 
Motuum coelestium ad annos vulgaris aerae 1633, 1634. 1635 et 
1636" 20) en -de in 1633 uitgegeven we.rken op het gebied der 
driehoeksmeting: .,Henri Briggii et Henr. Gellibrand trigonometria 
bdtannica, siv,e de doctrina triangulorumi· 21) en "Trigonometrie 
Artificialis, sive Magnus Canon Triangulorum Logarithmicus" 21). 
Ook niet in de zgn . .,Kleine tafels van Vlack" uit 1636: ,.Tafels 
van Sinus, Tangentes, Secantes. Ende vande Logarithmi vande 
Sinus, Tangentes. Ende vande getallen van 1 af tot 10000 toe" 21). 
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Zonder de medewerking van Vlack deed _ De Decker bij Pieter R . 
het licht zien in 1630; .,Nieuwe Rabat-Tafels. Noch is daer by 
ghevoeght de Thiende van Symon Stevin" 2 1 ) en in 1631: .. Prack
t_yck vande Groote, Zeevaert. Tafels van Hoeck-maten, Raeck
lijnen, ende Snij-lijnen" 21) . 

Boven heb ik de opmerking gemaakt, dat de Goudsche drukkers 
en uitgevers uit dezen tijd a1lesbehalve gefortuneerd waren. Men · 
vraagt zich dan met verwondering af: .,Hoe kon Pieter R. in 
énkele jaren zooveel kostbare folianten uitgeven; als hij geen of 
weinig bedrijfskapitaal had?"_ Wij zijn in de gelukkige omstandig
heid een notarieele acte · te bezitten, die ons hierover helderheid 
verschaft. Deze acte 22) bevat _de overe.enkomst tusschen Vlack 
en Pieter R. over het drukk~n v,an de "Nieuwe Telkonst", waarin 
o.a. bepaald wordt: .,dat den voorn. Adriaen Vlack sal leveren 
alle de papieren daertoe dienstich ende dat van alsulcken groote 
als den selven Vlack goetduncken ende believen sa], ende vorder, 
dat den drucker voor het drucken van yder riem sa] genieten 
de somme van vie.r gulden, wel verstaende, soo gedruckt sal 
worden twee riem over yder bladt oPte vel papiers ende soo den 

. voorn. Vlack wil laten drucken ov-er elck bladt ofte vel papier 
vier riemen, da t alsdan den drucker sal gehouden sijn te drucken 
yder riem· voor drie gulden, mits dat den selven drucker ver
bonden sal sijn te leveren yder weecke naedat het werck gereedt 
sa] sijn drie veJlen papier over yder bladt tot sooveel toE> als 
den voorn. Vlack sal willen laten drucken . . Ende sal Adriaen 
Vlack voortvoorn. w:erck moeten betalen sooveel het selve werck 
naer advenant aJle weecx sal bedragen. Des verbindt den drucker 
hem wel expresselijck bij desèn voor hem selven ofte voor anderen 
egeene van de voors. wercken -die Adriaen; Vlack als vooren sal 
laten drucken, te drucken ofte laten drucken; ofte die hij gedruck'!: 
sal hebben achter de handt te houden, mer a1les getrouwelick 
over te leveren ancien voorn. Vlack naer behooren. Ende wat 
qualick gedruckt soude mogen worden, daer van sal de schade 
blijven alleen tot laste van den drucker". 

Wij zien hier dus uit, dat aJle financieele risico's door Vlack 
geloopen werden; Pieter R. was slechts in dienst van Vlack: hij 
kreeg een bepaald loon en een vast omlijnde taak; Vlack hield de 
leiding bij den heelen gang van zaken. 

Tot deze rubriek behooren - nog eenige herdrukken van aan
vankelijk elders uitgegeven boekjes: .,Jacob van der Schuere, Kort 
Onder-richt over het I:taliaens Boek-houden, 1630" 23 ); .,id.,. Rabat 
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der · Kustinghen,. en twee Brieven aen Robbert Robbertsz.. 1630 
( de zesde druk verzorgde Pieter R. .eveneens in 1639)''. 24); ,.id., 
Ai-ithmetièa oft Rekenkunst, 1630" 25); ,.Bernaert Stockmans 
Jansz., Een corte ende eenvuldighe Instructie ... Hier zyn oock by 
ghevoeght de Differentien vande Coren-Maten der voornaamste 
steden in Hollant. .. , 1644" 26) . 

. Tenslotte zou ik hier nog willen groepeeren "een werkje, het
welk zelfs nog in onze dagen zeer veel nuttige wenken bevat" 27): 

"J. de Ville, ,,'t Samenspreeckinge betreffende d'Architecture ende 
Schilder-konst, dienende mede tot waèrschuwinghe van alle werd:
luyden en liefhebbers derselve const, dat zij haer aen de hande
lingen alleen niet en moeten vergapen, in 4° , 1628" 28). · 

3. Belletristische werken. 
De boeken van deze rubriek hebben een volksaardig karakter. 
Het eerste is een herdruk van een volksboek, het dichtwerk 

van den Brusselaar Jan van den Dale ( eind l 5de eeuw): 
"De Vree Vander Doot By Jan Vanden Dale 
Ghecomponeert (.deur een visioen waerachtich) 
Lustich in Rhetorijcken, end' principale 
Tot eenen spieghele. opdat elck eendrachtich 
Deser uren wijsselijck soude zijn ghedachtich 
( hieronder een gtavurë voorstellende een stervenden man) 
Anno 1636, in 4°, 40 oRgenumm. blz., gedr. met sierletter". 
Mej. M. E. Kronenberg heeft als oudste editie van dit gedicht 

een uitgave van circa 1516 aangewezen ( Het Boek, 1925, 14de 
jg .. pp. 129-134); het beleefde vele herdrukken; de jongste is 
een Amsterdams,che van 1710 29). Twee eeuwen lang heeft het 
Nederlandsche volk gelezen en herlezen een poëem, dat uiting gaf 
aan den angst voor ·den .dood, die heel West-Europa van 1500 
vervulde. Dr. J. Prinsen J.Lzn. noemt "De Ure van der doot" tekst 
bij het Laatste Oordeel van Lucas ·van Leydèn, maar mist er in het . 
rijke meesterschap van den schilder 30). 

Waarschijnlijk in 1645 gaf Pieter R. eenige werkjes van Jacob 
Cats uit, in één bundeltje vereenigd. 

Het e.erste is: .,Iacobi Catzii I. C. Silenus Akibiadis sive Proteus. 
Voorghestelt in Minn'-en-Zinne-Beelden. als mede zijn Maeghden;. 
plicht, en andere wercken, in 8°". Dit boekje bevat 51 emblemata, 
in lang,werpig vierkant, ten deele à rebour.s 31). 
· · Hierop volgt: . .Iacobi Catzii I. C. Maechden-plicht, in 8 °". 
Hierin . zijn 44 emblemata. Op de laatste 1blz. richt "Den Drucker ... 
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zich "tot den eersamen Leser" in een gedicht van 16 regels en 
spoort de "Eerwaerdighe Jonghelingen" hierin en in nog enkele 
regels proza aan te gaan lezen, hetgeen volgt, n.l.: ,, Wapenschild, 
alle eerlicke long-mans toe-geeygent. Door Ionck-vrou Johanna 
Coomans." Daarna: ,,1. Cats Self-stryt. Gedruckt in 't Iaer onses 
Heeren, 1645, in 8°". In dit stuk 2 emblemata. 

In dit derde gedeelte word>.' geen drukker, maar wel het jaar 
der uitgave genoemd. Men kan dus aannemen, dat ook de andere 
deelen in 1645 het licht zagen. Het laatste deel is: ,,Tooneel Vande 
Mannelicke Acht-baerheyt... (Vignet: beer, zittend, m. palmtakken) 
Ghedruckt int Iear ons Heeren, 1645. in 8°". Hierin 4 emblemata. 

Een latere uitgave van deze verzameling vermeldt de Vries, o.c. 
no. 87, waarin de drukker zegt: .,Tot den Leser: .,Gunstighe Leser, 
alsoo ick dit Werck over eenige laren met kleyne Letter hadde 
Gedruckt, soo is my van verscheyden Oude Lieden geseyt, dat zyt 
wat grover van Letter wenschten te zyn, daarom hebbe ickt, tot 
yders dienst, meit grover Letter Ghedruckt." 

Deze editie moet verschenen zijn tusschen 1645 ( het jaar van 
de uitgaaf "met kleine letter") en 1651 ( het sterfjaar van Pieter R.). 

Ten slotte behooren in deze rubriek een nieuwjaarsgedicht: 
"J. J. de Graeff, Nieu-iaer-gift, aa'n alle lustlievende gheesten der 
Ed: Godinne Flora, z.j. (circa 164.3) :12) en een in opdracht van 
den Delftschen uitgever F. van Samhix in 1637 gedrukt boekje: 
"De Ontschakinge vande schoone Clarinde ... Door den Heere des 
Escvteavs" 33 ). 

4:. Politieke pamfletten. 
Hiervoor verwijs ik naar de bekende verzamelingen, die de 

vlugschriften uitvoerig beschrijven. Ik noem slechts den korten titel, 
jaar der uitgifte en nummer van den catalogus: 

"D. Thombergius, Lof-dicht ter eeren Frederik Henrick, 1629 
(Tiele 2290)"; ,.Noot-wendig Bericht .. . , 1647 (T. 3230, Kn. 5602); 
.. Cort bes0heed . . . , 1647 (T. 3231) "; ,.Generale Prognosticatie .... 
1648 (T. 3326, Kn: 5757, v. Someren 692)"; .,De Bode van 
Vranckrijck ... , 1649 (T. 3487, Kn. 5894)"; ,.Vredes Articulen ... 
1649 (Kn. 5849); ,,Justificatie ... , 1649 (T. 3496, Kn. 5987) " ; 
,,Declaratie ... , 1649 (T. 3501) "; .,Declaratie ... 1649 (T. 3461, Kn. 
6408)"; ,,Discoers na den tijdt die loopt. .. 1647 (T. 3217, Rem. 
Gem. R'dam; vignet van Pieter R. ; Pieter Vermeyden waarsch. 
pseudoniem van Pieter ·R.)". 

8 
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5. Do,or de overheid opge-dr,agen werken. 
,.Ordonnantie Vande policye-camer deser Stede van der Goude, 

1632 ( v. S. 649) "; .,Ordonnantie Van de Vier schare.... 1633 
(Librije)"; .. Instructie Voor de Wethouderen .... 1633 (Librije)"; 
.,Forme Om den Houwelijcken -Staet te bevestigen.... 1633 ( Li
brije)"; ,,Approbatie Van den Hove van Hollant ... , 1634 (v. S . 
655)."; .,Keure op 't stock van den Brandt ... , 1648 (v. S. 694)"; 
,.Keure ... Aaengaend_e de vreemde personen ... , 1648 (v.' S. 695)". 
Een min of meer officieel stuk, handelende over de oprichting van 
een school te Oudewater. is Kn. 4653: .. Den goetgunstighen 
Leser .... 1639". 

Het laatt1t bespreek ik de Bijbeluitgaaf v_an Pieter en Johan 
Rammazeyn, omdat deze door hen gemeenschappelijk ondernomen 
editie voor ·beiden funeste gevolgen heeft gehad. De laatste levens
jaren van den vader zijn er door verduisterd, het debuut als uit
gever van den zoon heeft jammerlijk schipbreuk geleden. ,.:.... Laten 
we eerst deze folio-uitgave -beschrijven. Mij zijn drie exemplaren 
bekend, één in de Bibi. Gem. Univ. A'dam, één in de Librije 
en één in het Sted. Museum te Gouda. De algemeene titel luidt: 
"Biblia, dat is: de gantsche H. Schrifture, vervatitende alle de 
Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu 
eerst door last dér Staten-Generaal overgeset. .. , Tot Gouda by 
Pieter Rammazeyn. Met consent van de Burgemeesters eri Regeer
ders der stadt Gouda :;.q, zonder jaar" ;;1 ). 

Het N. T. echter en de Apocryphe Boeken van het 0. T. hebben 
aparte titelbladen; op beide staat, dat de betrokken deelen gedrukt 
zijn bij "Johan Rammazeyn. Boeck-drucker woonende inde Corte
groenendaal inde Nieuwe Druckerye"; als jaar van verschijnen 
wordt genoemd 1647. De vader is dus met de uitgave begonnen, 
de zoon heeft haar voltooid. 

Hoewel ik uit de gegevens den indruk krijg, d~t Pieter R. nooit 
bemiddeld is geweest, heeft hij toch zijn zaken zonder door schuld
eischers gehinderd te worden kunnen doen, tot zijn oudste zoon, 
Johan. een eigen drukkerij begon. Hier dient eerst een en ander 
over Johan gezegd te worden. Hij werd in 1619/20 geboren 3G). 
Op 6 Juli 1642 trad hij in het huwelijk met Geerltruyt Floris van 
der Weij uit Ysselsteyn 3f,). Ongeveer een jaar later kocht hij 
aan de Noordzijde van de Korte Groenendal een huis, dus tegen
O\ler zijn ouderlijke woning ;;, ) . Hier vestigde hij "de Nieuwe 
Druckerye". Reeds spoedig rees bij hem het plan een folio-Staten
_Bijbel uit te geven, want in een acte van een R'damschen notaris 3S) 
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wordt . een later verloren gegaan contract aangehaald van 13 Juni 
1646 tusschen hem en Willem Cockartz over de levering van het 
benoodigde papier. Met den Utrechtschen .boekverkooper Esdras 
Willems Snellaert wist hij overeen te komen, dat hij "een gerecht 
vierde part sou hebben ende here,deren in alle de papieren" die 
aan Johan R. door Cockartz "tot het drucken van een Augustijner 
bijbel gelevert sijn en noch tot · het voldrucken van den selven 
gelevert sullen werden alsmede inden geheelen druck vandien" 3S). 

Dit wijst al in de richting, dat Johan tijdens het drukken: van den 
bijbel den papierleverancier niet kqn betalen. Voor zijn geldnood 
hebben wij nog andere aan.wijzingen. Op 15 Febr. 1645 had hij 
al een geldleening van f 600.- bij Aert Gysbertsz. Verharst 
gesloten, waarvoor zijn vader borg stond 39); op 16 Juni 1646 nam 
hij een hypotheek op zijn huis, eveneens f 600.- groot 40). Al 
spoedig na het contract met Gockartz van 13 Juni 1646 had Johan 
160 bijbels vooruit verkocht aan den. R' damschen boekhandelaar 
Paulus Calenbach ( 22 Aug. 1646) 41 ), die echter op 11 Oct. 
d.a.v. 42) conditionneerde, dat Johan R. ,,van tijt tot tijt sou leveren 
-en in handen stellen van den voorn. Calenbach driehondert bladen 
van jder hoop die van den te leveren~bijbel gedruckt sullen werden, 
totdat de druck volcomen wt sa! sijrt, als wanneer de voorn. Calen
bach belooft de hondert en veertich hoven 't contract weder te 
Testitueeren.'.' 

Uit deze enkele aanhalingen ziet men reeds met welke bezwaren 
de jonge Johan bij zijn bij.beluitgaaf te kampen had. De moeilijk
heden v,,e:r.den steeds grooter; steeds werden er nieuwe overeen
komsten gesloten 43), · waarbij Pieter zich voor zijn zoon borg 
stelde. Het bedrag, dat aan Cockartz 1betaald moest worden, was 
ook niet gering, n.l. 8216 gld. 8 st., waarvoor- Cockartz de hede 
oplaag van 1380 bijbels als onderpand hield 4 4 ). Pieter h13;d op 
7 April 1650 44) f 1325.- afbetaald en hiermee 330 bijbels uit den 
voorraad van Cockartz "gelicht". In 1649 waren de eigendommen 
van Johan "in arreste genomen" 45). Midden in alle diende is 
P_ieter gestorven, aan zijn vrouw en kinderen een "desolaten 
boedel'' achterlatende, op 22 Januai:i Ï65l 46). Zijn oudste dodi_ter, 
Lucretia, huwde met Cornelis Ariènsz. Dyvoort 47 ), die het huis 48) 

en "alle de· gereetschappen tot de •druckerie behoorende" 40) kocht. 
Pieter's weduwe, Beatris van Hindersteyri, mocht "met haer sóoi1 
Adolff Ram·~~~eyn in de huysinge van de voorn . . Dyyo01;t ge
:n_áemt ;,Het vergulde A :B.C." blijven innen wonen'. ', z~oláng zij 
iou leven, met dien verstande, dat Adolf bij zijn trouw~~ ·of bij • 

s· 



• 

116 

het sterven van moeder de woning zou moeteri verlaten: Dyvoort 
zou hen ook gratis onderhouden. Adolf Rai:nm~seyn ontmoeten 
wij in 1682 te Middelburg, waar hij met de Wed. Remigius. 
Schrijver uitgaf-: .. Renatus Cartesius, De Verhandeling van den. 
Mensch door Jacob Oopper 50). Verder weet ik niets van hem. 
Cornelis Dyvoort werd stadsdrukker van Gouda; hij schijnt tot 
welstand gekomen te zijn. Zijn eenige dochter, Maria, huwde met 
den drukker Andries Endenburg, wiens zoon, Johannes, en klein
zoon, Andries, eveneens het drukkersvak beoefenden en wiens. 
kleindochter Lucretia met d~n . bekenden Haagschen uitgever 
Anthony van Dole huwde. Over hen allen kan thans niet ge
handeld worden, misschien later eens. 

In het al meer genoemde werk van Dr. Kossmann, De B9ek
handel te 's-Gravei:rhage, wordt uitvoerig over den Haagschen 
tijd van Johan Rammaseyn gesproken, want na zijn faillissement 
vestigde hij zich in de residentie (p. 320-326). Dr. Kossmann. 
noteert al de hem bekende uitgaven van Johan R.; ik moge er nog 
een Goudsche aan toe voegen: .. Die Historie van den ouden 
Tobias ... Anno 1647". Het boekje ,bevat een paraphrase van. 
sommige Oud-Testamentische aprocryphen. Het Museum en de· 
Librije bezitten ieder een exemplaar. 

Over de zonen .van Johan, Floris en Gerrit, die drukkers waren,. 
kan men eveneens bij Dr ... Kossmann lezen. 

Men zal, hoop ik, na he°t lezen van dit artikel wel inzien, dat· 
Pieter R.. en zijn afstammelingen een belangrijk -aandeel aan de: 
Nederalndsche boekdrukkunst hebben gehad. 

Schiedam, December 1939. Dr. P . J. T. ENDENBURG. 

1) Zoo schrijft A. M. Ledeboer in zijn standaardwerk "De boekdrukkers,. 
boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland, 1872", Tournay was: 
de vruchtbaarste der Goudsche uitgevers en drukkers uit de l 6de en 17 de· 
eeuw. Hij gaf in hoofdzaak theologische geschrih~ -,uit; o.a. ván Coorn
hert, Vorstius, Armenius, Cupus, Seb . . Fnmck; Castéllio, Curio, Poppius: 
enz.; hij drukte voor anderen twee bijbzjuitgaveri; ook liederenboeken~ 
o.a. van Care! van Mander,. verschenen bij hem, om van de vele pam-. 
fletten, keuren, ordonnantiën niet te spreken. · 

2) Zie: A. G. C. de Vries, De Nederlandséhe Emblel:nata, 1899, p. 25. Ook:: 
J. W(alvis), Beschryving der stad Gouda." 1713, 1. -pp. 312 en 313. 

3) Zie: G. Brandt, Historie der Reformatie, '1671. II. p. 77. 
4) De naam wordt verschillend geschreven: Rammaseyn, Rammasyn, -Rama-, 

seyn, Ramasyn, Rammazyn, Ramazyn, Rammeseyn, Rammesyn, Ramme-
zyn', Ramasseyn. 

5) Y ocabolario deg li accademici . della Crusca .... , . V erona, Rammaz_zini~ 
1806-9, 7 vol. (J.-C. Brunet, Manuel du libraire et de !'amateur de livres~ 
V (1864), 1338; vgl. IV (1683). 324 en 445). 
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6) Tweede Trouwboek der Ned. Herv. Gem., no. 39, rol. 20. 
7) ln sommige :i:ijner uitgaven staat: .. In 't A.B.C.". 
8) Egenboek, R. A. 345, fol. 228 verso. · 
9) Id., 350, fol. 192 verso. 

10) De Goudsche Librije bezit een exemplaar, de Bibi. der Rem. Geref. • Gem. 
te Rda'm eveneens. P. A. Tiele, Bibi. v. Ned. Pampfetten vermeldt dit 
geschrift onder no . 1886. 

11) Althans Pieter's oudste won, Johannes: :i:ie E. F. Kossmann. De Boek
handel te ·s-Gravenhage, 1937, p. 318 onder "Gerrit R. ( = de :i:oon van 
Johannes)", waar hij schrijft: .,geb. te Gouda 1643/50 ( de .Remonstrantsche 
doopboeken tot 1661 ontbreken)". Dat de dochters van Pieter evenmin 
Ned.-Hervormd waren, valt op te maken uit het feit, dat hun huwelijken 
niet genoteerd staan in het "Trouwboek Ned. Herv. Gem.", maar in het 
.. Huwelijks-Proclamatieboek" (resp. op 30 Mei 1651 en 26 April 1661). 

12) lil de stedelijke "Ordonnantiën" en:i:. staat het Goudsche wapen als vignet. 
13) Johannes werd in Mrt. 1649 failliet verklaard; op :i:ijn goederen werd 

beslag gelegd. In het "Verleyboek", R. A. 401, fol. 228 staat de inventaris. 
Een portret van Poppius bevindt :i:ich in de Bibliotheca Thysiana te. Leiden, 
waarvan het onderschrift luidt: .,geschildert a O • 1618, out 41 jaren"; de 
reproductie is vervaardigd door W. Delff. 

14) Literatuur over Poppius vindt men bij F. S. Knipscheer in het Nieuw 
Ned. Biogr. Wdbk., V, (1921), kol. 531. Zie ook: J. W(alvis). Beschrijving 
der Stad Gouda, 1~13. I, pp. 320 e.v. 

15) Deze formuleèring is van W. Jansen, Gesch. d. Wijsbegeerte, II. 1921, p. 247. 
16) De volgende bib!. bezitten een ex.: Kon. Bibi. te Den Haag, Bibi. Kon. 

Akad. v. Wetensch. te A'dam, de Univ.bibl. v. A'dam, Leiden en Groningen. 
17) De "kleine" tafel bezit de Leidsche Universiteitsbibl. en het "Rotterdamsch 

Leeskabinet". 
18) Hiervan is één ex. bekend, n.l. in de Rib!. der Levensverz. Mij ... Utrecht". 
19) Mij is bekend, dat van de Lat. uitgave een ex. aanwezig is in de Bibi. van 

Thysus te Leiden, van de Fransche in de .Bibi. der "Utrecht" en in de Librije. 
20) De Bibliotheca Thysiana te Leiden heeft een exemplaar. 
21) Van de:i:e werken ken ik geen exemplaren. De titels ontleende ik aan D. 

Bie,rens de Haan, Bibliographie néerlandaise, 1883, p. 71 en p. 291. 
22) Notaris Dominicus Douw, portef. 105, stuk 22, dato 29 Dec. 1625. 
23) Bierens de Haan, o.c. p. 248. 
24) id., p. 247. 
25) Ledeboer, De boekdrukkers enz .. p. 154. 
26) Bierens de Haan, o.c., p. 267. 
27) Zoo schrijft J. lmmer:i:eel Jr., De levens en werken der Hollandsche en 

Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouw.meesten; van 
het begin der vijftiende eeuw tot heden, 1842, p. 194. 

28) De Bibliotheca Thysiana te Leiden bezit een exemplaar. 
29) Zie: J. G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biogr. Wdbk. der Noord

en Zuid-Neder!. Letterk., 1888-1-891. p. 186 en Dr. A' Van der Linde 
Jean van der Dale (Le Biblióphile beige, sixième année, 1871. p. 137). 

30) Handboek tot de Nederlandsche ·letterkundige geschiedenis, 1920 p. 166. 
31) A. G. C. de Vries, De Ned. Emblemata, 1899, p. LIV, no. 85; De Jonge van 

~Ellemeet, Museum Catsianum, 1"887, No. 34. De Librije be:i:it een ex. 
32) Museum Meermanno-Westreenianum, Cat. gedr. werken door A. J. de 

Mare, I. p. 848. 
33) Verz. F. G. Waller, Cat. Ned. en Vlaamsche Populaire Boeken, bew. d. 

E. Dronckers 1936, p. 114, no. 456. 
34) Volgens de stadsrekening van 1648 (ordonn. van. Burgemrs. 4 Jan. 1(>49) 

ontving Pieter R. 200 gld. .,ter saecke hij de heeren Burgemeesteren ge-
dediceert ende toegeeygent heeft zijnen nieuwen Bijbel die hij gedruckt 
heeft ende over de leverantie van vijff Bijbels. 

35) Zie Kossmann o.c., p. 320. 
36) Tweede Huw.proèLbk. fol. 119. 
37) Eygenboek, 24 April 1643. 
38) Nots. J. van Weel, 26 Juni 1647, port. 492, p. 135. 



39) 
40) 
41} 

42) 
43) 

44) 
45) 

46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
51) 
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Nots. N. Straff in Velt te Gouda, port. 225 fol. 57. 
Eygenboek, vgl. Decreetboek R. A. 246, fol. 21. 
Verloren acte van den Rotterdamschen Notaris Nic. van Tienen, geciteerd 
bij Nots. A. van der· Graaff. 11 Oct. 1646. 
N'ots. A. van der Graeff, Arch. R'dam, port. 334, p. 657. 
Verleyboek, R. A. 401, fol. 202v., 16 Oct. 1647 (vgl. Nots. W . Coppert, 
Arch. Gouda, port. 202, fol. 201); Nots. W. Coppert, port. 202, fol. 200, 
1 Aug. 1648 en de volgende R'damsche acten: Nots. V. Mustelius. porf 
501, p .125/6, 27 Mrt. 1649; Nots. A. van der Graeff, port. 337. p. 399, 
30 Mrt. 1649; Nots. J. van Weel, port. 477, p. 99/100, 7 Apr. 1650. 
Laatste acte vorige noot. 
Verleyboek, R. A. 401. fol. 228; bij zijn faillissement diende ook een 
Schiedamsch boekdrukker, . Thomas Celborn, een vordering in, groot 
334 gld. (Nots. D. van der Mast, Arch. S'dam, port. 751; 30 Juni 1651). 
De Celborn's woonden te Gouda (noot van de Redactie) . 
Sterflijsten van den Koster no. 25 te Gouda. 
Twe·ede Huw.pree. bk. no. 54, fol. 154v., 30 Mei 1651. 
Eygenboek, R. A. 354, fol. 9v, 8 Mrt. 1651. 
Nots. Adr. Jongkint, Arch. Gouda, port. 418, fol. 317. 14 April 1663. 
Dr. D. Bierens de Haan, Bibliographie néerlandaise ... , 1883, p. 53. 
Op het titelblad van dezen Goudschen Bijbel is onder het opschrift een 
profie I van de stad Gouda afgedrukt ( noot van de Redactie). 
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