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niet meteen aan een bibliotheek. Zeker niet 
als het een pottenbakker uit de zeventiende 
eeuw betreft. Maar de ene pottenbakker is 
de andere niet. Toen Jan Dircksz Pottenbak-
ker in 1683 overleed, is er ten behoeve van 
de erfenis een boedelbeschrijving bij notaris 
Laurens Balbian opgemaakt.1 Het betreft, 
naast onroerend goed, de totale inboedel 
van zijn woning, die zich bevond waar nu de 
Lage Gouwe 208/210 gelegen is.

Dat Jan Dircksz Pottenbakker niet geheel onbemiddeld 
was, blijkt in ieder geval daaruit dat die beschrijving 
maar liefs 60 kantjes telt! Opgeteld hadden zijn bezit-
tingen een waarde van ruim 11.000 gulden. Na aftrek van 
diverse schulden en andere onkosten bleef daar onge-
veer de helft van over. Verdeeld over zeven erfgenamen, 
kreeg iedere erfgenaam uiteindelijk iets meer dan 781 
gulden. 

In hun studie over de Goudse pottenbakkers hebben 
P. Smeele en A. van der Meulen vrij uitgebreid aandacht 
aan dit pottenbakkersgeslacht gegeven.2 Enigszins te-
leurgesteld stellen zij vast, dat in de boedelbeschrijving 
de inventaris van het bedrijf niet genoemd wordt. Het 
gaat hier uitsluitend over het particuliere bezit. De be-
drijfsgoederen vielen blijkbaar buiten de erfenis. 

Zoals in de boedelbeschrijving vermeld wordt, stond 
de pottenbakkerij zelf aan de Nieuwehaven (daar waar 

De boeken van een zeventiende-eeuwse 
pottenbakker

Jan Willem Klein

Gezicht op de Lage Gouwe. De pottenbakkerswoning bevond zich ter 
hoogte van het pand met de trapgevel. (foto: Nico Boerboom)

nu nr. 215 staat). De woning van Jan Dircksz stond aan 
de Lage Gouwe (in de boedelbeschrijving ‘Corte Gouwe’ 
genoemd, daar waar nu nummer 208/210 staat. De twee 
percelen grensden aan de achterkant wel aan elkaar, vol-
gens dezelfde beschrijving.3 

De inventaris van de boedel geeft het beeld van een 
tamelijk welgestelde ondernemer. Naast aardewerken 
servies, zijn er ook porseleinen serviesstukken. Verder 
veel tinnen en koperen keukengerei en bestek. In het 
voorhuis hingen zelfs drie schilderijen: een landschap 
en een zeestuk en een schilderijtje voorstellende ‘De 
christelijke ridder’.4 Ook in de haard (dat wil zeggen: 
de woonkamer waar zich het haardvuur bevond) hingen 
drie, verder onbeschreven, schilderijen.5 Een drietal an-
dere schilderijen was al eerder op een openbare verko-
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ratuur’. Er kon bij deze bevolkingsgroepen sprake zijn 
van bibliofilie.10 

Een andere bron voor het bepalen van het boekenbe-
zit vormen veilingcatalogi.11 Van één invloedrijke tijd- en 
stadgenoot van Jan Dircksz Pottenbakker wil ik de vei-
lingcatalogus noemen, namelijk die van ds. Jacobus Sce-
perus. Aan het eind van dit artikel komt hij nog even ter 
sprake.12 De veiling van zijn boeken vond plaats op 14 
juli 1678 te Leiden bij Felix Lopez de Haro.13 De collectie 
telde 344 titels, waarvan slechts elf Nederlandstalige. De 
karakteristiek van zijn collectie is er een die we kunnen 
verwachten bij een stijl-calvinistische dominee.

Dat ook de armere bevolking wel een of enkele boeken 
bezat, kunnen we zien in de erfhuisboeken. Hierin ston-
den de openbare verkopingen van nagelaten inboedels. 
Meestal betrof dit de meer armlastige bevolking. Daar 
treffen we dan ineens, tussen de gebruikte hemden, 
broeken en ijzeren treefjes, een of meer boeken in aan. 
Zo wordt er op de vendu van 29 maart 1647 een bijbel, 
een reysboeck en nog vijf ongespecificeerde boeken ver-
kocht.14 Met het ‘Reysboeck’wordt het Itinerarium Sa-
crae Scripturae, dat is: Een reysboeck, ouer die gheheele 
heylighe Schrift, door Henricus Bunting bedoeld.15 Het is 
voor de boekhistoricus jammer dat in deze erfhuisboe-
ken slechts bij uitzondering titels van boeken gegeven 
worden. Men volstaat meestal met de mededeling ‘een 
deel boecken’, een stelletje boeken. 

Terug naar de bibliotheek van Jan Dircksz. Die was ge-
borgen in een ‘geschrijnwerckte kist’, die in de boven-
voorkamer stond.16 De inhoud van de kist bestond uit 33 
titels, plus nog enkele niet nader beschreven boeken van 
minder importantie.17 Het is vooral de karakteristiek van 
de verzameling die de bibliotheek zo interessant maakt. 
We zullen zien dat Jan Dircksz een tamelijk gericht ver-
zamelaar was.

Identificatie van de boeken

Ik laat hier de lijst volgen, zoals die in de akte staat, 
waarbij ik de titels zo veel mogelijk zal identificeren en 
een summiere karakteristiek van de auteurs zal geven. 

Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het be-

ping verkocht.6 In de schuur stond ‘een pottebackers rat’ 
(= een schopstoel), hetgeen voor een pottenbakker niet 
zo vreemd is.7 Voorts was er behoorlijk veel kleding en 
ander textiel, ook van goede kwaliteit.

Dat Jan Dircksz een bibliotheek(je) bezat, is op zich niet 
zo uitzonderlijk: boekenbezit was in die tijd in de Neder-
landen wijdverbreid. Zo bezat burgemeester Govert Suys 
een bibliotheek met ruim 700 titels8. Uit andere Goudse 
boedelbeschrijvingen kennen we onder andere de bibli-
otheek van ds. Witsius (600 titels), en de zeer uitgebrei-
de bibliotheek van mr. Leonard Verboom.9 Niet alleen 
mensen met een hogere opleiding bezaten soms grote 
bibliotheken. Ook welgestelde burgers, handelslieden 
en ambtenaren bezaten boeken, en niet alleen ‘vaklite-

1. Gouda, samh, ona 344, akte 120a (1683)
2. P. Smeele en A. van der Meulen, De pottenbakkers van Gouda 1570-
1940 en hun betekenis voor de geschiedenis van de Nederlandse kera-
miek, p. 15, en p. 20-26. Zie ook van dezelfden: ‘Een kwestie van 
overleven; strategische keuzen in de geschiedenis van de Goudse 
pottenbakkersnijverheid 1600-1900’, in De Schatkamer 24 (2010), p. 
1-16, m.n. p. 3.
3. fol. 120a-1r-1v
4. fol. 120a-8v
5. fol. 120a-9r
6. fol. 120a-16r en 16v
7. fol. 120a-11r
8. Weeskamerarchief, inv.nr. 2101; zie het artikel van H.C. Kooiman-
Tibbles en J.M. Kooijman over deze bibliotheek, in: De Schatkamer 
23 (2009), 57-77. 
9. Resp. ona inv.nr. 291, f. 6r e.v. en inv.nr. 174 (na 15-08-1690)
10. Marieke van Delft, Clemens de Wolf (samenstellers), Bibliopolis; 
de geschiedenis van het gedrukte boek, Zwolle, Den Haag, 2003, p. 105.
11. Te vinden via de website van Bibliopolis http://www.bibliopolis.
nl/veilingen. Ook via de website van Book Sales Catalogues of the 
Dutch Republic, 1599-1800 (http://bsc.idcpublishers.info/) zijn vei-
lingcatalogi van Gouwenaars te vinden.
12. Zie over hem ook de bijdrage van Paul Abels, elders in dit num-
mer.
13. Origineel: Wolfenbüttel, hab Bc Kapsel 7:18.
14. ora 546, s.v. 29 maart 1647.
15. Ook Jan Dircksz bezat hiervan een exemplaar; zie nr. 14 hier-
onder.
16. fol.120a-7v
17. fol.120a-9r-10r
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stand van de Short Title Catalogue of the Netherlands 
(stcn), een registratie van alle boeken die tot 1800 in 
Nederland zijn gedrukt.18 

1. De sermoen van Ste Barnardus
Sermoenen (preken) van de heilige Bernardus (van 

Clairveaux). Het gaat hier om een vertaling in het Neder-
lands. Deze zijn niet vaak in druk uitgegeven. De druk die 
met enige waarschijnlijkheid hiermee in overeenstem-
ming is, is die van Peter van Os te Deventer uit 1484. 
Mogelijk had een een voorvader van Jan Dircksz Potten-
bakker dit boek al in bezit.

– St. Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Hervormer 
van de cisterciënzer kloosterorde.
2. De Paraphrasis van Erasmus

Dit is een van de edities van Het eerste(-tweede) deel 
der Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testa-
ment, door Des. Erasmus. ; vertaald uit het Latijn door 
Ellert de Veer.

– Desiserius Erasmus van Rotterdam (1467?-1536). 
Groot christen-humanist. Hij was in de zeventiende 
eeuw vooral geliefd bij remonstranten en andere meer 
liberaalgezinde protestanten.19

3. alle de wercken van Johannes Collerus
Dit kan niet Johannes Nicolaus Köhler of Colerus 

(1647-1707; Luthers predikant te Amsterdam en Den 
Haag) zijn: die was in 1683 nog te jong om een verzameld 
werk op zijn naam te hebben. Zijn eerste in het Neder-
lands vertaalde boek verscheen in 1684, een jaar na het 
overlijden van Jan Dircksz Pottenbacker. 

Het is mij niet gelukt deze auteur en het werk te iden-
tificeren.
4. Tijt boeck van Sebastiaen Franck

Chronica, tijtboeck ende gheschietbibel, van aenbegin 
tot in dit teghenwoordigh M.D.XXXVI. iaer, [Emden, W. 
Gailliart], 1563, door Sebastianus Franck.

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543). Hij was een spi-
ritueel mysticus en een verwoed voorvechter van de 
geestelijke vrijheid. Hij had sterke sympatieën voor het 
‘ketterse’ gedachtegoed. Dit alles bracht hem in conflict 
met de (kerkelijke) overheid en hij kreeg diverse malen 
een publicatieverbod, dat hij steeds wist te omzeilen. 
Zie ook nrs. 8, 9, 12, 25.

5. een bijbel in quarto van Jacob Liesvelt
De ‘Lieseveltbijbel’. Deze bijbel verscheen voor het 

eerst te Antwerpen in 1526 bij de drukker Jacob Liesvelt. 
Het is de eerste reformatorische bijbel in de Nederlan-
den. Liesvelt baseerde zich op de Lutherse bijbel. De 
laatste Liesveltbijbel die door Liesvelt zelf gedrukt is, 
verscheen in 1542. De drukker is voor deze bijbel in 1545 
ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

18. http://picarta.pica.nl/DB=3.11/
19. J. Trapman, Erasmus in de Gouden Eeuw; facetten van zijn corres-
pondentie. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt 
van bijzonder hoogleraar... 21 maart 2006. Rotterdam, Erasmusuni-
versiteit, p. 3.
20. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protes-
tantisme; deel 2, p. 41
21. Zie nader over (de dissidentie van) Tournay: P.H.A.M. Abels, el-
ders in deze bundel.
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nus Franck. [Emden, Willem Gailliart], 1560.
– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4

10. getugenisse vanden verborgen ackerschat
Het boeck der ghetuygenissen vanden verborghen ac-

ker-schat. Door [Hendrik Jansen Barrefelt] [ca. 1660].
– Hendrick Jansz. Barrefelt (ca. 1520-ca. 1594). Be-

hoorde oorspronkelijk tot de volgelingen van Menno Si-
mons. Later trad hij tot tot de sekte van Hendrik Niclaes 
(het Huis der Liefde), maar keerde zich later van hem af. 
Hij nam de naam Hiël (het ‘eenwesige leven Godts’) aan 
en werd leider van de sekte der Hiëlisten. Dezen con-
centreerden zich rond de drukker Christoffel Plantijn en 
zijn zielsverwanten. Deze groep werd wel het Tweede 
Huis der Liefde genoemd.20 Nummer 21 (Sendbrieven uyt 
t vierigen herten) is trouwens door Christoffel Plantijn ge-
drukt.
11. kerckelijcke historie van Eusebius

Mogelijk de editie Historia ecclesiastica. Dat is warach-
tighe beschryvinge aller ouder christelijcker kercken. Door 
Eusebius Caesariensis en anderen. Dordrecht, Peter Ver-
haghen, 1588

– Eusebius. Eusebius van Caesarea (ca. 263-339?), 
historicus en bijbelexegeet. Hij werd in 313 benoemd tot 
bisschop van Caesarea. Hij stelde de eerste chronologi-
sche kerkgeschiedenis samen, die liep vanaf de Aposte-
len tot zijn eigen tijd.
12. Sebastiaen Franck van den werelt des duijvels-
rijcks

Een stichtelijck tractaet, van de werelt, des duyvels rij-
cks. Door Sebastiaen Franck. Gouda, Jasper Tournay, 
161821

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4
13. Psalmboeck gedruct bij Louijs Elsevier

Dit moet de (Duitstalige) uitgave zijn, die Lowijs (III) 
Elsevier in 1646 het licht deed zien. Andere Psalmenuit-
gaven door Lowijs Elsevier gedrukt, kent de stcn niet. 
Het onderhavige boek bevat volgens de stcn ook: M. 
Luther, Gesänge, aus gewissen Psalmen Davids, 1646; en 
de Heidelberger Catechismus, 1646. De vertaling/bewer-
king is van Ambrosius Lobwasser en Claude Lejeune.

6. Het nieuwe Testament van Casschier van wesens
Bedoeld wordt Dat Nieuwe Testament ons liefs Heeren 

Iesu Christi, gedrukt te Alkmaar door Jacob de Meester, 
voor Passchier van Wesbusch te Haarlem. Dit is de zoge-
noemde Biestkensvertaling van het Nieuwe Testament, 
die vooral geliefd was onder doopsgezinden en luthe-
ranen.

– Casschier van wesens = Passchier van Wesbusch I (ac-
tief 1601-1612), uitgever te Haarlem die het drukken uit-
besteedde aan Jacob de Meester in Alkmaar.
7. Cronijcq van Hollant

Een van de vele edities van de populaire Cronycke van 
Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt
8. Concordantie Sebest. Franck

Concordantie Sebastiani Franck, ofte het verseghelde 
met seven seghelen besloten boeck. Haarlem, François 
Beyts, 1618

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4
9. de Gulden Erck

Die gulden arcke, waer in de keern en de beste hooftspru-
eken der Heyliger Scrift [...] ingelijft zijn. Door Sebastia-
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14. Buntingh Reysboeck der Heylige Schrift
Itinerarium Sacræ Scripturæ. Dat is: het reysboeck der 

Heyligher Schrift. Door Hendrick Buntingh. Verschillende 
edities, alle in Amsterdam gedrukt.

– Hendrick Buntingh. Heinrich Bünting (1545 – 1606) 
was een protestantse dominee en theoloog. Zijn Reys-
boek bevatte een zo compleet mogelijke bijbelse geo-
grafie en beschrijving van het Heilige Land met reële en 
fantasiekaarten.
15. Practijcq des lantmeters door Sybrant Hans

Practijck des lantmetens. / By Johan Sems … vermeer-
dert … door Sybrant Hans. Amsterdam, Willem Jansz, 1e 
helft van de zeventiende eeuw.

– Sybrant Hans. Johan Sems (1572-1635), Neder-
lands cartograaf en landmeter, publiceerde, samen met 
zijn collega J.P. Dou, het boek over de praktijk van het 
landmeten (1e druk in 1600), vermeerderd door Sybrant 
Hansz.

16. Camphuysens theologische wercken 2 deelen
Theologische wercken, 2 (van 3) delen, door Dirck Ra-

faelsz Camphuyzen (bijvoorbeeld Amsterdam, voor Jan 
Albertsz, 1644).

– Dirck Rafaelsz Camphuysen (1586-1627). Dichter, 
kunstenaar en doopsgezind-remonstrants predikant. In 
1618 uit zijn woonplaats Vleuten verbannen wegens het 
uitdragen van zijn Arminiaanse denkbeelden.
17. Stichtelicke rijmen van den selve

Er zijn vele edities van de Stichtelijcke rijmen van Dirck 
Rafaelsz Camphuyzen.

– Dirck Rafaelsz Camphuysen (1586-1627); zie nr. 16.
18. Historie van Karel de Tweede Koning van Engelant 
door Bosch

De historie van sijn majesteyt Karel de II. [Door John 
Dauncey]. ; vertaald uit het Engels door Lambert van den 
Bos. Dordrecht, Abraham Andriesz., 1660

– (John Dauncey, vertaald door) Lambert van den 
Bosch. Van John Dauncey is weinig meer bekend dan 
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dat hij een Engels auteur was die rond 1660 actief was. 
Lambert van den Bos(ch) (1620-1698) was een veelschrij-
ver en noeste vertaler. Hij was docent en (con)rector op 
diverse Latijnse scholen, waaronder die van Dordrecht, 
waar hij weggestuurd is, mogelijk wegens zijn prinsge-
zinde houding.
19. Plinius Vande menschen en beesten

Verschillende edities, bijvoorbeeld Vier boecken, han-
delende van de nature. Door C. Plinius Secundus. Am-
sterdam, Joost Hartgers, 1644. Deze editie heeft een 
gegraveerde titelprent met de titel Vande menschen 
beesten vogelen en visschen, die overeenkomt met de 
hier gegeven titel.

– Plinius. Gaius Plinius Secundus maior, Plinius de Ou-
dere (23/24 nChr.-79 nChr.). Zijn bekendste werk is de 
Historia naturalis, de boeken over de natuur. Hij stierf bij 
de uitbarsting van de Vesuvius, doordat hij, uit weten-
schappelijke nieuwsgierigheid, te dichtbij kwam.

20. Verscheyde lessen Petri Messie
Diverse edities, bijvoorbeeld: De verscheyden lessen. 

Door Petrus Messia, Amsterdam, Paulus van Ravensteyn 
voor Pieter Jacobsz Paets, 1617.

– Petrus Messia = Pedro Mexia (Mejía) (1497-1551) 
Spaans schrijver en humanist. Correspondeerde o.a. met 
Erasmus. Zijn belangrijkste werk was Silva de varia lec-
ción, vertaals als De verscheyden lessen. Het is een ency-
clopedisch werk met teksten van diverse humanistische 
auteurs, waaronder Erasmus.

21. Sendbrieven uyt t vierigen herten; tweemael
Sendt-brieven wt yverighe herten. [Door Hendrik Jansen 

Barrefelt]. Leiden, Christoffel Plantijn, ca. 1583. Hiervan 
bezat Jan Dircksz blijkbaar twee exemplaren.

– Hendrick Jansz. Barrefelt (ca. 1520-ca. 1594); zie nr. 
10.
22. Ars notariatus

Diverse edities. Bijvoorbeeld: Ars notariatus, dat is: 
Konste en stijl van notarischap: begrepen in theorijcke en 
practijcke. (Door Jacques Thuys). Utrecht, gedrukt door 
Lambert Roeck voor David van Hoogenhuysen, 1645.

– Jacques Thuys was rond 1585 notaris te Antwerpen. 
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Hoewel zijn boek voornamelijk gebaseerd was op de 
praktijk in de Zuidelijke Nederlanden, is het toch ook in 
de Noordelijke Nederlanden populair geweest, vooral 
omdat het een van de eerste Nederlandstalige praktijk-
boeken was.
23. Coollaerts waerachtich verhael

Een cort vvarachtich verhael van tsorgelicke vyer, der 
hatelicker [...] oneenicheyt, in religions saken, ontsteec-
ken zijnde in Hollandt anno 1574. Door Casparus Cool-
haes. Leyden, J. Bouwensz, 1610.

– Coollaert = Casper Coolhaes (1536-1615). Geboren te 
Keulen. Was aanvankelijk monnik van de karthuiser orde. 
In 1560 overgegaan naar het protestantisme en werd 
predikant. Na enige omzwervingen, kwam hij ten slotte 
in Leiden terecht. Hij kwam door zijn uiterst vrijzinnige 
denkbeelden in conflict met de gereformeerde kerk en 
is daardoor in 1582 geëxcommuniceerd. Op de Synode 
van 1586 is de excommunicatie weer ingetrokken. Hij 
beoefende inmiddels het beroep van distilleerder uit. Na 
enkele rustige jaren treedt hij op als pamflettist, die de 
grootste vrijheid en verdraagzaamheid verdedigt. In die 
hoedanigheid verdedigt hij ook mannen als Sebastiaan 
Franck en David Joris.
24. Harpers over Romeynen 2 vs. 28

Corte verclaringhe ouer die woorden Pauli, geschreuen 
tot den Romeynen. Cap. 2. vers 28. Door Hermannus Her-
berts. Gedrukt door Dirck Mullem te Vianen, rond 1584.

– Harpers = Herman Herbers (1540-1607). Een geest-
genoot van Jasper Coolhaes. Hij was van 1582 tot aan 
zijn dood predikant te Gouda. De vrijzinnigheid van het 
Goudse stadsbestuur uit die tijd zal hier alles mee te ma-
ken hebben. Voor hij naar Gouda kwam, was hij predi-
kant te Dordrecht. Daar werd hij ontslagen vanwege zijn 
vrijzinnige opvattingen. In Gouda had het stadsbestuur 
daar minder moeite mee. Gedurende 25 jaar kon hij zijn 
vrijzinnige opvattingen in de Goudse St. Janskerk van de 
kansel verkondigen. De synode heeft hem in de periode 
1591-1593 geschorst als predikant, maar het Goudse be-
stuur liet hem zijn gang gaan.22

25. Stichtelick tractaet van het Rijcke Christi, Sebas-
tiaen Franck

Van het rycke Christi. Een stichtelijck tractaet. Door Se-
bastiaen Franck. Gouda, Jasper Tournay, 1611.

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4
26. Lofsangen op Christelicke feestdagen

Daarvan bestaan diverse edities, bijvoorbeeld: Hymni 
ofte loff-sangen op de christelijcke feest-dagen, ’s Gra-
venhage, Hillebrant Jacobsz (van Wouw) I, 1615. Het is 
een anonieme uitgave.
27. Uytbreydinge over de Psalmen Davits door Dirck 
Camphuysen

Hiervan bestaan ook diverse uitgaven, zoals Uytbrey-
ding over de psalmen des propheten Davids. Door Dide-
rick Camphuyzen. Amsterdam, Michiel Colijn, 1630.

– Dirck Rafaelsz Camphuysen (1586-1627); zie nr. 16.

22. Van Herbers is er een moderne biografie: Kees Plaizier, Hermen 
Herbers Gouds predikant van 1582-1607. Gouda, Historische vereni-
ging Die Goude, 2011.
23. Zie Kees Plaizier, o.c. (nt. 22), p. 102-3.
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32 Schat der heyliger Schriftuere ofte bijbelse concor-
dantie

Schat-camer ofte Nederduytsche concordantie der hey-
ligher goddelijcker Schriftuere. Door Lucas Stöckle. Mid-
delburg, Simon Moelert, 1610.

– Lucas Stöckle. Hij was gereformeerd theoloog en 
predikant te Neuenhausen. Was rond 1596-1613 actief.
33. de kleyne santbergh van Parabelen en gelijckenis-
sen door Arboldum Tombergium

De kleyne sand-bergh van parabolen en gelijckenissen. 
Door Herboldus Thombergius. Gouda, Jasper Tournay, 
1612.

– Herboldus Tombergius (ca. 1567-1625), door jezuïe-
ten opgeleid in Duitsland; later bekeerd tot het luthera-
nisme, maar werd uiteindelijk remonstrant. Naar Gouda 
gehaald door zijn geestverwant Herman Herbers (zie nr. 
24). In 1619 verbannen uit de Republiek en kwam uitein-
delijk in 1621 Friedrichstadt aan, waar hij in 1625 over-
leed. Hij was vermoedelijk – samen met Herbers – de 
medeauteur van de Goudsche Catechismus, die officieel 
getiteld is Korte Onderwijsinghe der kinderen in de Chtis-
telijkcke Religie.23

De lijst wordt afgesloten met de mededeling ‘Voorts 
noch eenige cleyne boecken van weynige importantie’.

Overzien we het resultaat, dan moet de conclusie zijn, 

28. Rekenboeck van Jean Coetreels
Meerdere edities, bijvoorbeeld Het konstigh cyffer-

boeck. Door Johan Coutereels. Haarlem, Hans Passchiers 
van Wesbusch, 1646.

– Jean Coutreels = Johan Coutereels. Geboren in Ant-
werpen. Verhuisde in 1594 naar Middelburg. Hij was 
(Franse) schoolmeester en rekenmeester en heeft wat 
reken- en boekhoudkundige boekjes uitgegeven.
29. Erasmus van Rotterdam lof der tongen

Hiervan ook meerdere uitgaven, bijvoorbeeld: Lingva, 
dat is de tonghe: leerende hoe de mensche syn tonghe be-
dwingen sal. Door Erasmus. Rotterdam, Isaac van Waes-
berge, 1633.

– Erasmus van Rotterdam (1467?-1536); zie nr. 2.
30. Beschrijvinge aller antechristen

Een clare beschrijvinghe aller antechristen, ende een 
christelijcke wederlegginghe haerder grondleer. Door Een 
getuyge Jesu Christi nu inden Heere ghestorven, ge-
naemt A.B. [= Arent Barendtsz]. Z.p., z.n., 1611.

– A.B. = Arent Barentsz. (actief rond 1575). Was sek-
testichter met speciale ideeën over de wedergeboorte; 
bestreden door Coornhert.
31. Het offer des Heeren

Ook weer diverse edities, bijvoorbeeld: Dit boeck wort 
genaemt: Het offer des Heeren. Amsterdam, Willem Jansz. 
Buys, 1590. Het is een anoniem uitgeven liedboekje.
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stadslibrije heeft gedaan. Hij schonk namelijk – volgens 
de aantekening in het boek – al in 1611 de Opera van Pe-
trarca in de editie Bazel, Henricpetri, 1581.27 

Burier was van remonstrantsen huize. Vermoedelijk 
was Jan Dircksz ook remonstrant, aangezien hij in zijn 
testament een bedrag van ƒ 150.0.0 aan ‘de armen van 
de remonstrantsche kerck’ legateert. Het kan ook zijn, 
dat hij omwille van het huwelijk met Maria is overgegaan 
naar de Remonstrantse Broederschap. 

Andries Burier was collega van Jasper Tournay, de lijf-
drukker van Dirk Volckertsz Coornhert. Beide drukkers 
kwamen uit het Vlaamse en beiden waren niet vies van 
het op de pers brengen van onorthodoxe teksten. Tour-
nay heeft herhaalde malen boeken gedrukt in opdracht 
van Burier.28 Overigens drukte Tournay bijna alle remon-
strantse boeken in opdracht van Burier. Zelf had hij blijk-
baar meer een voorkeur voor libertijnen. Burier trouwde 
in 1607 met Neeltgen Erasmus, bij wie hij drie dochters 
kreeg: Maria, Grietgen en Catharina.29 Hij was ook do-
cent en conrector van de Latijnse school, tot hij ziek 
werd. Zijn opvolger als conrector werd Maarten Straf-
fintvelt. Deze Straffintvelt was ook boekverkoper/-druk-
ker èn hij trouwde, na Buriers dood in 1619, met diens 
weduwe Neeltgen Erasmus en werd zo de stiefvader van 
de dochters van Burier. 

Dochter Catharina zette na de dood van haar vader 
de (of: een) boekenzaak voort. Van Maria is bekend dat 
zij in 1680 een ‘aardewinkel’ dreef, dus een winkel waar 
men aardewerk kon kopen.30 Dat ligt voor de hand voor 
de vrouw van een pottenbakker. De derde dochter van 
Burier, Grietgen, was al betrekkelijk vroeg overleden. De 
stiefvader, Straffintvelt, was een vermogend man en na 
diens dood erfden beide overgebleven dochters onder 
andere enkele huizen. Het huis dat Maria erfde kwam 
waarschijnlijk uit het bezit van haar moeder, Neeltgen 
Erasmus.

Al met al is het een interessant milieu waar Jan Dircksz 
in terechtkwam. Hij sloot twee goede huwelijken, waar-
door hij sociaal steeg en de intellectuele bovenlagen van 
Gouda binnentrad. Het is ook opmerkelijk te zien, hoe 
men binnen de aangetrouwde families bleef trouwen. 
Dat zal een tactiek zijn, om de vermogens en het bezit 

dat het merendeel van de boeken van Jan Dircksz Pot-
tenbakker van meer of minder heterodoxe auteurs zijn: 
vrijzinnig, doopsgezind, ruimdenkend, mystiek, dwars-
liggerig, soms tot in het extreme. Met name Sebastiaan 
Franck is aardig vertegenwoordigd. Het lijkt erop dat 
men daar rond 1680 niet meer moeilijk over deed. 

Toch is het lastig om de positie van Jan Dircksz goed 
te bepalen, aangezien de Goudse religiegeschiedenis van 
de tweede helft van de zeventiende eeuw niet of nauwe-
lijks onderzocht is. We weten dat het religieuze klimaat 
in Gouda in ieder geval tot de wetsverzetting door Prins 
Maurits in 1618/19 tolerant was. Na deze wetsverzetting 
werd de sfeer grimmiger. Vooral de uiterst rechtzinnige 
ds. Jacobus Sceperus (1607-1677, predikant te Gouda 
vanaf 1638) trok van leer.24 Hij manifesteerde zich als 
een scherp polemist, die alle niet-orthodoxe denkbeel-
den fel bestreed. Het was juist in de tijd van Sceperus’ 
‘regime’, dat Jan Dircksz actief was en deze dissidente 
literatuur in huis had. Maar waarschijnlijk was Sceperus 
ook voor zijn eigen tijd te fel. In ieder geval heeft hij vele 
mensen tegen zich in het harnas gejaagd en ook de ma-
gistraat was weinig gelukkig met de man. Dit betekent 
wellicht dat de werkelijke sociale omstandigheden toch 
niet zo kleingeestig waren, als men geneigd is te denken.

Ingewikkelde familiebanden

Wat in het plaatje past, is dat Jan Dircksz tot tweemaal 
toe voor het gerecht getrouwd is.25 De eerste keer op 17 
december 1634 met Emmitgen Willemsdr. de Vete, en de 
tweede keer, na het overlijden van zijn eerste vrouw in 
1655, op 29 december 1658 met Maria Andriesdr. Burier. 
Maria was toen weduwe van Michiel Willemsz de Vete.26 
Wat blijkt: Michiel en Maria de Vete waren broer en zus. 
Met andere woorden: zwager en schoonzus trouwen met 
elkaar na de dood van hun respectieve echtgeno(o)t(e).

Met zijn tweede vrouw, Maria Andries Burier, betreedt 
Jan Dircksz interessante gebieden, die zijn boekenver-
zameling in een ander perspectief kunnen zetten. Maria 
was namelijk een dochter van Andries Burier, een beken-
de Goudse boekhandelaar/-drukker. Opmerkelijk is, dat 
Burier de oudst bekende boekschenking aan de Goudse 
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van de families niet te zeer te versnipperen. Jan Dircksz 
stierf zonder nageslacht. We weten daarom niet of de 
familie zich in dit milieu gehandhaafd zou hebben.

Het ligt nu voor de hand te veronderstellen dat de 
boekencollectie uit de familie Burier kwam. Niettemin 
mogen we ons de vraag stellen wat de functie van de col-
lectie was. Was die alleen privé voor Jan Dircksz en zijn 
familie bedoeld? Of had de collectie grotere bekendheid 
binnen Gouda (al of niet in het verborgene)? Leende hij 
boeken uit aan belangstellenden? Het zijn intrigerende 
vragen, waarop we, bij gebrek aan gegevens, geen ant-
woord kunnen geven.

Wat we niet moeten denken, is dat de boeken in de kist 
verborgen, verstopt, waren. In die tijd was het gebruike-
lijk om boeken in een kist op te bergen. Het is daarom 
niet vreemd dat Hugo de Groot zijn boeken in een boe-
kenkist aangeleverd kreeg. Wat wel bijzonder was, is dat 
De Groot er op de terugweg zelf in ging zitten…

Jan Dircksz Pottenbakker is op 10 april 1683 in het koor 
van de St. Janskerk begraven (graf noordzijde koor, laag 
2, graf 1). Bij de recente restauratiewerkzaamheden (in 
2014) in het koor van de kerk zijn er in dit graf skeletres-
ten gevonden. Die zouden dus mogelijk van Jan Dircksz 
kunnen zijn.31

24. Zie over Sceperus vooral P.H.A.M. Abels in zijn bijdrage aan 
deze bundel en de biografie van dezelfde in: Biografsich lexicon voor 
de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 5 (2001), p. 
445-446.
25. Als iemand ‘voor het gerecht’ trouwt, wil dat zeggen dat hij/zij 
niet tot de officiële gereformeerde kerk behoorde; deze huwelijken 
werden vanaf het stadhuis afgekondigd. Van hen die het gerefor-
meerde geloof aanhingen, werd het huwelijk in de gereformeerde 
kerk afgekondigd.
26. Zie voor de familiebanden het verzoekschrift van Lucas de Vete 
en Jan Dircksz Pottenbakker in OAG (ac. 0001), inv.nr. 199, fol. 203v.
27. Thans: Librije-collectie 567 D 4.
28. Over Burier: L.E. Boots, ‘Een vrouwelijke boekverkoper in het 
zeventiende-eeuwse Gouda: Catharina Andries Burier’, in Tidinge 
van Die Goude13 (1995), 89-99.
29. Mededeling van Paul Abels.
30. OAG (ac 0001), inv.nr. 2296, Kohier zout-, zeep-, heren- en re-
demptiegeld 1680, fol. 110.
31. Met dank aan Marcel van Dasselaar, die mij ook de foto ter be-
schikking stelde.

skeletresten van Jan 
Dircksz Pottenbakker? 
(foto: ArcheoMedia).


