
Geschiedenis van de Goudse Librije 

Over de geschiedenis van de Goudse Librije werd tot nu toe betrekkelijk 
weinig geschreven. De literatuur over dit onderwerp beperkt zich tot enkele 
artikelen over de vroegste geschiedenis, over ·enkele librijemeesters en over de 
manuscripten, incunabelen en Erasmiana. 

Het Librije-archief, geïnventariseerd door de heren G. C. Helbers en pater 
Dalmatius van Heel, biedt stof genoeg voor een gedetailleerde studie, die, 
aangevuld ·met gegevens uit het. kerk-archief van de St.-Janskerk en het ge
meente-archief, eerlang zal worden gepubliceerd. In dat werk zullen ook uit
voerig alle bronnen worden vermeld. 

De Librije is voortgekomen uit de oude kerkbibliotheek van de St.-Janskerk, 
na de Reformatie aangevuld met bezit uit (voornamelijk Goudse) kloosters, 

, met name van de Collatiebroeders en de Reguliere Kanunniken van Stein. Zij 
werd gepromoveerd tot stadsbibliotheek, maar bleef gehuisvest in de St.-Jans
kerk. 

De oudste mededelingen over de kerkbibliotheek dateren uit het jaar 1488: 
in de kerkrekening van dit jaar wordt een zekere Jannes genoemd, die voor 
het "stofferen" zeven Rijnse guldens ontvangt. De Librije werd waarschijnlijk 
in dit jaar gebouwd in het kader van de uitbreiding van ·het koor en was, zoals 
haast alle kerkbibliotheken in deze tijd, gelegen aan de zuidzij.de. 

Deze bibliotheek bevatte waarschijnlijk in eerste instantie de meest nood
zakelijke liturgische werken en ontving geleidelijk aanvullingen in de vorm van 
schenkingen en legaten. Twee onderpastores van de St.-J anskerk, Rudolf Mon
nickendam (t 1545) en Joh. Tsanctius (t J 554), lieten hun boeken, waaronder 
zich werken van kerkvaders en sc·holastici bevonden, na aan de kerk-librije. 
Een klein deel van deze aanzienlijke legaten wordt vermeld op de zogenaamde 
lijsten van donatores, ten dele in de vorm van rollen, ten dele in de vorm van 
een groot bord, de zogenaamde "nomenclator", op de Librije bewaard1 • 

Het beheer van de boekerij was blijkens de kerkrekeningen van 1564 op
gedragen aan een college van "libariemeesters". Het is niet bekend, door wie zij 
werden gekozen. 

Na de. Reformatie werd dit boekenbezit uitgebreid: in 1594 werd onder
pastoor Frederick de Lange gedwongen een vijfenzestigtal boeken in te leveren2• 

In l 599 en 16 11 werden een reeks boeken, afkomstig van één der laatste Re
guliere Kanunniken van Stein, Harmen Jansz. Blij, en een deel van het bezit 
der Collatiebroeders gevorderd door de magistraat3, in 16304 gevolgd door het 
restant van laatstgenoemde collectie. Dit restant werd in 1630 na enig tegen
stribbelen door de regenten van het Heilige-Geesthuis, waar de laatste Collatie
broeder, Jan Cornelisz. werd gealimenteerd, overgegeven. 
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Eén collectie bleef voorlopig buiten het bereik van de magistraat, nl. het 
laatste gedeelte van de bibliotheek der Regulieren, die beheerd werd door de 
laatste kloosterbroeder van deze orde, Cornelis Adriaensz. Diephorst. Diep
horst bewoonde in het Oude-Mannenhuis (het· tegenwoordige Willem Vroe
senhuys), twee "cellekens", waarvan één was ingericht tot bibliotheek. Na 
Diephorst's dood in 1637 ontstond er enig touwtrekken, waaraan ook neef 
Adriaen Diephorst met overgave deelnam. Hem werd echter het zwijgen op
gelegd: hij moest verklaren geen aanspraken meer te zullen · doen gelden5 en 
kreeg als pleister op de wonde de Wereldgeschiedenis van Hartman von Sche
del, waarvan de Librije twee exemplaren bezat. De custos Hopcooper0, die in 
deze tijd de bibliotheek beheerde, vergewiste zich er van te voren wèl van, dat 
de beste editie werd bewaard!! · 

In 1641 arriveerde het restant van de Steinse boekerij op de Librije. In
middels was het boekenbezit enigermate uitgebreid door aankoop en schen
king. De nieuwe boeken werden in de eerste helft der 17de eeuw hoofdzakelijk 
door de Kerkmeesters aangekocht, de kerkrekeningen leggen daarvan getui
genis af. Zij kochten o.m. bij de Goudse boekverkoper Andries Burier in I 6 I 4 
het "Examen concilii Tridentini" van Chemnitius en in 1623 bij Dirck van Zijl 
Jan van Linschoten's beroemde "Navigatie", "met d'affgesette caerten seer 
schoon voor de librie" en een complete uitgave van Calvijns werken. Mr. Maer
ten Straffintveld, boekhandelaar en tevens conrector Scholae Goudanae, le
verde in 1632 een aantal medische werken. 

Kerkmeesters zorgden tevens voor de reparatie en het ketenen der boeken. 
De ho.eken lagen op zogenaamde "pulpeten" (lessenaars). Daarboven bevond 
zich nog een plank. Aan de bovenzijde van de lessenaar was waarschijnlijk 
een stang bevestigd, waaraan de ketenen der boeken werd~n vastgemaakt. Op 
enkele oude exemplaren van de Librije zijn de sporen van de ketenen nog 
duidelijk waarneembaar. Het interieur werd regelmatig schoongemaakt. 

Het dagelijks toezicht op dit alles werd in 1624 in handen gelegd van Theo
dericus Hopcooper, tevens rentmeester der St.-Janskerk. Hij was een steun
pilaar voor kerk- en librijemeesters door zijn nauwgezetheid en ijver. Hij ont
ving tien gulden 's jaars, in 1638 verhoogd tot vijftien gulden. In deze hoe
danigheid was hij belast met al1e voorkomende werkzaamheden, o.m. ·het ont
warren der ketenen, als deze "verwert en door màlkanderen gevlochten" waren. 
Hij maakte de inventarissen op van de boekerijen van Jan Cornelisz. Adri
aensz. Diephorst en verdient alle lof voor de zorgvuldigheid en precisie, waar
mede hij dit werk verrichtte. Dank zij zijn nauwgezetheid weten wij veel over 
de oorsprong van talloze incunabelen en postincunabelen, die eens deel uit- .. 
maakten van het boekenbezit der Librije. 

Hopcooper maakte ook een begin met een lijst van schenkers en hun boeken7 

en zorgde ervoor, dat hun namen in de desbetreffende werken werden geschre
ven. Wie aan de hand van de catalogi de thans nog in de Librije aanwezige 
boeken opslaat, zal getroffen worden door het grote aantal schenkingen. Reeds 
van het ·begin der 17de eeuw af ontving de Librije talloze donaties, meestal 
afkomstig van juristen, predikanten en geneesheren. Dikwijls werden deze boe-: 
ken geschonken in ruil voor het zogenaamde sleutelrecht, teneinde zo toegang 
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Het libryebord, anno 1650. Links Studium, rechts Prude111ia. 
Geschilderd door de decorateur Bar ent Stru veil alias d' Ar bust. 

Gouda, Stedelijke Librije. 
Vertaling van het Latijnse opschrift: 

Tot een eeuwige herinnering. 
Tot opluistering van dit lokaal en het a/gemee11 gebruik en gemak va11 allen, die de 
Ie/leren en de goede smaak beminnen, heeft de vrijgevigheid van de opzichters nieuwe en 
deftige gestalte gegeven aan de wankelende bibliotheek, onder het bestuur van de heren: 

Martinus Herculanus Bloncq, arts 
Jacob Sceperus, predikant 

Hieronymus van Beverninck, rechtsgeleerde 
Gerard Cincq, apotheker enz. 
Joannes Heinsius, predikant, 

gene in de }aren 1647 en '48, deze in het jaar 1649 driemannen belast met het ordenen 
van de bibliotheek. 



tot de bibliotheek te verkrijgen. Wie geen boek schonk, moest een bedrag van 
zes gulden betalen. 

Eén en ander werd vastgelegd in een ordonnantie, daterend uit het jaar 
16128• Degene, die het sleutelgeld verwierf, moest zich verplichten "geen 
vrouwen ofte kinderen in de librie te leyden, maer alleenlick eerbare luyden". 
Een ieder werd ernstig vermaand, niet in de boeken te schrijven en moest be
loven, dat hij, voor 't geval hij het met de inhoud niet eens was, daar niets 
uit zou snijden "off eenige cladden daer in smeren". 

De sleutels werden uitgereikt door de kerkmeesters, die dus een domine
rende positie innamen. Behalve met het boekenbezit, hielden deze zich ook 
bezig met de verbouwing van het interieur. Zij dienden in 1612 bij de burge
meesters een concept in "om het choir af te schyetten"9• Voor deze verbou
wing, die blijkbaar nogal ingrijpend was, werd het (voor die tijd) kapitale 
bedrag van driehonderd zesenvijftig gulden en vijf stuivers uitgegeven, be
nevens twintig gulden voor twee tonnen "drincke biers", ten behoeve van de 
dorstige uitvoerders. Het vertrek werd voorzien van een tafel en stoelen. Ten
slotte lieten de kerkmeesters een aantal sleutels vervaardigen. 

De kerkmeesters weerden zich werkelijk op loffelijke wijze: zij zijn gedurig 
in het beeld, in tegenstelling tot de librijemeesters, die aanvankelijk weinig op 
de voorgrond komen. Zij ondertekenden wel de ordonnantie van 1612, maar 
bezaten zoals wij zagen betrekkelijk weinig bevoegdheden. Het college be
stond in dit jaar uit de heren mr. Adriaen Cool, lid van de vroedschap, ds. 
Herboldus Thombergius (Arminiaans gezind predikant en later afgezet) en 
Guillihelmus Traudeniusi rector der Latijnse school en evenmin van · Armi
niaanse smetten vrij. Hoewel het college dus in de aanvang van de 17de eeuw 
reeds bestond, kennen wij de namen eerst regelmatig van het jaar 1620 af. 
Zij staan vermeld in de zogenaamde "officiantenboeken", aanwezig in het 
gemeente-archief. Het gezelschap bestond uit een jurist, een theoloog en een 
medicus. Zij werden kennelijk benoemd door de magistraat. Des te verwonder
lijker is het, dat hun benoemingen niet in de kamerboeken ( = notulen der 
burgemeesters) werden vermeld. 

De librijemeesters treden ook, wat hun activiteiten betreft, van het jaar 
1620 af meer op de voorgrond. In 1621 kregen zij na wijziging van de ordon
nantie, voortaan het recht de sleutels uit te reiken, hetgeen wijst op een stij
gende importantie van het college. 

Zij kwamen vooral in de publiciteit door hun missiven van 1627 en 163310• 

In deze stukken, gericht aan de magistraat en ondertekend door ds. Antipas .. 
van den Borre, dr. M.H. Bloncq en schepen mr. G. Cinq, werd het netelig punt 
van de financiering der Librije aangesneden. 

De Librije ontving nl. geen enkel subsidie en leefde van de hand in de tand. 
De kerkmeesters hadden geprobeerd krachtens het recognitie-recht van de 
"getimmerten over de graften" geld te innen voor de bibliotheek. Dit geld 
moest worden betaald door de eigenaars, die loodsjes of schuurtjes achter hun 
huizen hadden gebouwd op grond, toebehorende aan de kerk. Ja, zelfs hun 
rioolwater loosden zij op het erf van de St.-Janskerk. 

Het werd in letterlijke en figuurlijke zin een kwalijke zaak, toen de over-
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treders zich zelfs verstoutten privaten op te richten en zich niet ontzagen de 
passanten op de schepen in het "sijl" met "dreck" te besmetten11 • 

Verschillende keren had de magistraat zich met deze kwestie bemoeid, 
echter zonder resultaat. Noch de kerk noch de librijemeesters, die inmiddels 
verlof hadden ontvangen dit recognitie-recht over te nemen, slaagden. erin 
geld ]os te krijgen. Uiteindelijk werd dit recht door de "gemeene gebuyren" 
na veel geharrewar in 1647 voor een bedrag van vierhonderd gulden afge
kocht12. 

Dit geld werd in de kas van de Librije gestort. Van een regelmatige subsi
diëring was echter nog geen sprake. Het zou tot 1646 duren, voordat er enig 
geld van overheidswege, werd verstrekt. Ook toen was er van een jaarlijkse 
bijdrage nog geen sprake. Van 1663 af werd het subsidie jaarlijks uitbetaald. 

Over de geschiedenis van de Librije zijn wij vanaf -het jaar 1645 betrekkelijk 
uitvoerig 'ingelicht, door de aanwezigheid van notulenboeken, kwitanties en 
correspondentie13.In het jaar 1645 werd begonnen mei een weloverwogen 
georganiseerde opbouw van de Librije. Er werd een catalogus vervaardigd door 
Hopcooper, waaruit blijkt, dat het boekenbezit was verdeeld over zeven les
senaars, het restant, meestal de kleinere formaten, was opgeslagen in een 
"schrinium" ( = kast). Zoals men kon verwachten, was de theologie verreweg 
het best vertegenwoordigd, de juridische en medische werken vormden de 
minderheid. 

De juridische werken werden op belangrijke wijze aangevuld, dank zij het 
initiatief van mr. Hieronymus van Beverningh. 

Van Beverningh, de latere raadpensionaris, heeft zich in zijn jonge jaren 
intens met de Librije beziggehouden. Hij bekleedde in 1646 het libl'ijemeester
schap en bleef in functie tot het jaar 1650. Hij was actief betrokken bij de 
verbouwingsplannen van de Librije in 1648: het plafond werd gerepareerd, 
er we!den "kruyscosynkens" aangebracht, voorzien van gebrandschilderde 
ramen, vervaardigd door de glazenier Alexander van Westerhout, en de vloer 
werd hersteld. Het pronkstuk van deze (inwendige) verbouwing was een Ita
liaanse mozaïekvloer, uitgevoerd in blauwe en witte stenen. Het meubilair werd 
uitgebreid met acht "pruysleren" stoelen. De kerkmeesters waren goed voor het 
geld, zij betaalden gewillig de ene rekening na de andere en schonken zelfs nog 
een fraaie bijbel, gedrukt en geleverd door Pieter Rammeseyn, "met root leer 
overgetogen". Bovendien schonken zij een bedrag van honderd gulden voor 
de aankoop van boeken (januari 1650), een geste, die werd nagevolgd door 
de magistraat. Deze betaalde honderdvijftig gulden uit na een stille we.nk van 
de librijemeesters, die gratis de sleutels hadden gepresenteerd. Voor deze be
dragen werd een groot aantal werken op het gebied van het Romeinse recht 
aangekocht. De vierhonderd gulden van het "waterschapsproces" afkomstig, 
waren besteed o.m. voor de aankoop van de werken van Gomarus, Bor en de 
eerste delen van de kostelijke Atlas van Joan Blaeu, die in een apart kastje 
werden bewaard. 

Van Beverningh ontwierp ook het halfcirkelvormige bord, dat thans nog 
op de Librije aanwezig is, en de activiteiten van de librijemeesters in kloeke, 
gouden letters vermeldt. Hij was van mening, dat voor het nageslacht be-
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waard moest blijven "den tyt ende namen van Jibriemeesters poor wekker 
moeyte ende voorsorge de librije soo zierlyck getimmert ende verstelt is". 

Het was betreurenswaardig, dat de bezoekers dit aJles niet altijd op de juiste 
waarde wisten te schatten en zich bij tijd en wijle niet geheel correct gedroegen. 
In 1646 moesten de sleutels van de toegangsdeur worden veranderd, in 1648 
die van het kastje van Blaeu. 

De sleutels werden blijkbaar op illegale wijze nagemaakt of kwamen na het 
overlijden van personen die het sleuteJrecht bezaten, dikwijls in verkeerde 
handen terecht. 

In de "Articulen op het gebruyck vant nieuwe kastjen" (maart 1648) werd 
uitdrukkeJijk bepaald, dat de "slotemakers" geen sleutels mochten vervaar
digen dan na uitdrukkelijk bevel van de Jibrijemeesters. Toch was het kwaad 
daannee niet uitgeroeid. Nog vele malen zouden in de toekomst de sleutels 
worden veranderd, echter zonder resultaat, in 1660 moest het slot op de 
voordeur opnieuw worden veranderd en in 1662 werd het zelfs vervangen 
door een geheel nieuw exemplaar. 

In de jaren 1650-1662 werden er incidenteel enige subsidies verstrekt door 
de kerkmeesters en de burgemeesters. De aankopen bleven dan ook beperkt 
en werden welhaast overtroffen door de schenkingen. Onder deze schenkingen 
bevond zich een kistje brieven, afkomstig uit het bezit van de in Gouda ge
boren Herman Lethmaet, deken van St. Marie te Utrecht en vriend van Eras
mus. Zijn nazaat Henricus Lethmaet gaf het kistje brieven, waaronder één 
autograaf van Erasmus, aan de Librije ten geschenke, benevens enige boeken 
en ontving hiervoor het sleutelrecht. Hij vervaardigde tevens een nieuwe cata
logus, die. echter niet bewaard is gebleven. Wel bewaard gebleven is het 
"Memoriale omnium Iibrorum", samengesteld in 1657 door de nieuwe custos, 
Hermanus Thombergius, opvolger van de in 1652 overleden Hopcooper. 

Blijkens deze inventaris was de opstelling der boekerij dezelfde gebleven. 
Hierin kwam echter een wezenlijke verandering in het jaar 1660. Uit de reke
ningen van dat jaar blijkt, dat de ketenen van de ·boeken werden gesloopt en het 
ijzerwerk verkocht. De timmerman kreeg opdracht de kasten te vertimmeren, 
de lessenaars werden gesloopt en de kasten tegen de muur geplaatst. 

Dit ogenschijnlijk zo korte berichtje in de notulen en kwitanties is :van 
groot belang, het betekent dat de Librije na de inwendige verbouwing van 1649 
nu ook als bibliotheek een modem aanzien kreeg. Zij werd herschapen••in een 
zaalbibliorheek. Librijemeesters bewezen dus dat zij met hun tijd meegingen. 
Van belang voor de opbouw van het boekenbezit was het besluit van de ma
gistraat, de librijemeesters jaarlijks een subsidie toe te kennen. 

Ds. Jacobus Sceperus, reeds vele malen librijemeester en in 1662 als zo
danig wederom in functie, had hiervoor krachtig geijverd. Hij was een uite.r
mate energiek man, die orde op zaken wist te stellen, elke dinsdag liet ver
gaderen, het slot veranderde en energiek tegen de misstanden die het sleutel
recht meebracht, optrad. Eén van zijn eerste zorgen was de aanvulling van de 
Atlas van Blaeu, die nog steeds incompleet was (1662). Pas in 1664 slaagde 
Sceperus er na een lange briefwisseling met Blaeu in, de resterende delen te 
bemachtigen. Hij was waarschijnlijk over de vertraging zo gebelgd, dat hij tien 
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gulden van de rekening aftrok en Blaeu f 140,- betaalde in plaats van de over
eengekomen f l 50,-. 

Sceperus was een vurig Contra-Remonstrant en stak zijn afkeer van de 
Arminianen niet onder stoelen of banken, bijv. in zijn boekje, getiteld "Chry
sopolerotus", gericht tegen de remonstrants-gezinde professor Poelenborch. 
Zijn opvolger en collega in het ambt, ds. Bernhardinus de Moor, librije
meester van 1665-1668, had een uitgesproken ·hekel aan het fanatieke ge
ijver van Sceperus en dreef openlijk de spot met hem in het volgende gedichtje: 

"Die onianx dwers door 't spits der Remonstrantse vonden, 
te midden door het breyn van 't Armyaens beleyd, 
zoo moedigh heenen streefd', dus wie sich onderwonden 
Te twisten met <lees helt, met dese schranderheyt, 
Sich haest vermeestert sach en overwonnen';14• 

Onder het voorzitterschap van ds. De Moor gingen de librijemeesters op 
de Arminiaanse toer. Er werden boeken gekocht op de auctie van de Remon
strantse professor Poelenborch: werken van Episcopius, Vorstius en Gual
t,herus (alle drie van zuiver Arminiaanse signatuur) kregen een plaats in de 
bibliotheek. Voorts ontving een Remonstrants predikant, ds. Sneeckanus, het 
sleutelrecht. 

Sceperus was bij zijn terugkeer als librijemeester in 1668 waarschijnlijk niet 
verrukt over de gang van zaken. 

Tijdens de laatste periode van zijn librijemeesterschap (1668-1670) vatte 
hij het (in onze n10derne ogen) onzalige plan op ,de Librije te zuiveren van 
oude en ongebruikte boeken. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ds. De Moor hem hierin was voor
gegaan en in 1667 een auctie had georganiseerd, waarschijnlijk op de Librije 
zelf. Van de auctie werd geen catalogus gedrukt, de boeken werden verkocht 
voor "hetgeen se sijn". Van de aucties onder Sceperus' bewind, respectievelijk 
in 1668 en 1669 gehouden, werden wel twee catalogi vervaardigd, waarvan 
alleen een exemplaar uit 1669 in •het Librije-archief is bewaard15• 

Na een nauwkeurige vergelijking tussen de catalogi van 1645, 1657 en 1671, 
waarvan de resultaten in onze studie t.z.t. zullen worden gepubliceerd, kwamen 
wij tot de ontstellende conclusie, dat verreweg het grootste deel van het oude 
kerkbezit en de uit de kloosterbibliotheken opgenomen coUecties werden 
verkocht resp. afgestoten. Zo is het te verklaren, dat werken van vooraan
staande auteurs als Thomas van Aquino en vele anderen niet in de Librije 
zijn vertegenwoordigd. Talloze handschriften en oude drukken verdwenen zo 
uit het gezicht. 

Sceperus heeft ongetwijfeld zijn verdiensten gehad als organisator; hij was 
bekwaam en energiek, maar door deze aucties beroofde hij de Librije van kost
baar boekenbezit. In 17de-eeuwse ogen waren deze oude boeken natuurlijk 
van generlei waarde. Sceperus maakte tevens van de gelegenheid gebruik 
zich te ontdoen van de door De Moor aangekochte werken van Vorstius en 
Gualtherus. Walvis en later Kesper hebben ten onrechte Jacobus Tollius, rector 
der Latijnse school, deze "zuivering" in de schoenen geschoven. Tollius kwam 
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pas in 1669 in functie als librijemeester en werd overal buiten gehouden, waar
tegen ·hij terecht protesteerde. Tollius was geen man voor dergelijke maatre
gelen; uit zijn geschriften leren wij hem kennen als een vurig bibliofiel, die 
zeer geïnteresseerd was in oude drukken en handschriften. 

Na Tollius' aftreden in I 671 (hij werd niet opnieuw als rector benoemd, 
.wellicht vanwege zijn "liberale" denkbeelden) beleefde de Librije een periode 
van stilstand: wegens de "wangunst der tijden" kon er praktisch geen subsidie 
worden uitbetaald. Na 1678 werd de situatie geleidelijk aan weer beter, vooral 
na 1682 werden er jaarlijks forse bedragen betaald door de magistraat en de 
kerkmeesters in de vorm van extra-subsidies, zodat er gedurende de periode 
van 1678-1698 kan worden gesproken van een tijd van hoogconjunctuur. 

De librijemeesters, onder wie bekwame en energieke mannen, zoals dr. 
Bartholomeus de Moor (zoon van Bernhardinus, later hoogleraar te Harder
wijk en stamvader van een ·hele reeks l8de-eeuwse Jibrijemeesters) weerden 
zich geducht, al moet worden gezegd, dat enkele onder hen, de predikanten 
Casteleyn en De Mey, wel wat al te zeer de aanschaf van theologische werken 
accentueerden. Toch werden er belangrijke grote seriewerken aangekocht, 
geheel in de lijn van de 17 de en 18de eeuw: het oeuvre van de populaire priester 
Kircher, de "Hortus Malabaricus", het "Corpus Byzantinum", Stephanus' 
"Thesaurus linguae Graecae", du Cange's bekende "Glossarium", de "Codex 
canonum vetus ecclesiae Romae" en de "Magna Bibliotheca patrum", om 
maar enkele te noemen. 

De librijemeesters voerden een drukke correspondentie met bekende boek
handelaren buiten de stad, bijv. in Amsterdam en Leiden, en namen uitvoerig 
kennis van alle auctiecatalogi. 

De Goudse boekverkopers, Andries Endenburg, Frans 1-Jola, Rutger Broek
man en Lucas Cloppenburch, leverden slechts een fractie van de nieuwe aan

. schaf, ·maar traden dikwijls wel op als tussenpersoon bij de leveranties van 
aankopen buiten de stad. 

Alle werken werden regelmatig bijgeschreven in de catalogus van 1671, 
vervaardigd door Dirck Camp, als custos opvolger van mr. Pieter Items, stads
chirurgijn. Uit deze catalogus blijkt duidelijk, dat de kasten in 1660 inderdaad 
ingrijpend waren veranderd. Elke kast telde ongeveer zes planken, de lesse
naars waren verdwenen. Er wordt trouwens ook niet meer gesproken van 
"pulpeten", maar van "plutei" ( = kasten). 

In 1681 en 1698 werden twee nieuwe catalogi samengesteld, die overeen
komstig de gewijzigde opvattingen niet meer het karakter van een standcata
logus droegen. Alle kasten werden niet meer zoals vroeger plank voor plank · 
behandeld, maar eerst alle theolpgische werken, onverschillig waar ze waren 
geplaatst, dan de medische en juridische en vervolgens de litteratores. 

Het bezit werd evenals in de eerste helft van de 17 de eeuw verrijkt door 
schenkingen. Lang niet alle "donatores" kregen het voorrecht op de lijst van 
schenkers te worden geplaatst. Dit recht bleef evenals vroeger voorbehouden 
aan de geprivilegieerde klasse. De anderen moesten genoegen nemen met de 
"publycke lijste". Naast de lijsten van "donatores" en de · "publycke lijste" 
waren er sedert 1691 ook borden •met de namen en wapens van de librije-
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meesters aan de muren opgehangen. In 1691 werd deze gewoonte ingevoerd, 
het jaar "wanneer de librie eerst te deegh in ordre is gebraght", zoals niet zon
der enige zelfvoldaanheid in de notulen werd opgemerkt. 

Inderdaad was er door librijemeesters veel en belangrijk werk verricht. Het 
interieur van de Librije was verfraaid en aangepast aan de eisen des tijds; dit 
laatste was ook het geval met de catalogi. 

De boekenaanschaf, alhoewel te eenzijdig op de theologie gericht, was niet 
onbevredigend. Minder fraai was echter het besluit, reeds genomen door ds. 
Sceperus en de zijnen en bij ordonnantie van december 1678 bekrachtigd, om 
de bibliotheek op dinsdag niet meer voor het publiek open te stellen16• Dit 
gebeurde vanwege de beschadigingen aangebracht aan diverse boeken, met 
name aan de Atlas van Blaeu. 

Alleen de bezitters van het sleutelrecht maakten voortaan gebruik van de 
bibliotheek. Deze van oudsher reeds beperkte groep werd in de loop der 18de 
eeuw steeds meer gelimiteerd, aangezien het sleutelrecht nog slechts (en dan 
meestal gratis) aan een zeer kleine groep geprivilegieerden werd verleend. 

Een klein getal bezoekers kreeg dus inzage in de grote seriewerken van 
Graevius, Gronovius, de "Dictionnaire historique et critique" van Pierre Bayle 
en de werken van de kerkvaders. Laatstgenoemde werden aangekocht in 1718 
onder het bewind van ds. Bernhardinus de Moor, zoon van Bartholomeus. 

De subsidies voor de aanschaf waren na 1700 wel wat verminderd; de 
periode van 1700-1711 kan wegens de oorlogsomstandigheden als een tijd 
van malaise voor de Librije worden aangemerkt. Ook de kerkmeesters be
taalden enige jaren geen subsidie, nl. in de jaren 1703-1709, aangezien zij 
geen geld konden missen en alle fondsen moesten gebruiken voor het herstel 
van de kerk, die door brand was geteisterd. Nadien verstrekten zij weer het 
jaarlijkse subsidie van f 63,- , terwijl zij tevens het salaris van de custos voor 
hun rekening namen. Wij hebben gezien dat zij in de eerste helft der l 7de . 
eeuw de gehele restauratie hadden gefinancierd. Tegen het einde van de 17de 
eeuw verklaarden zij echter zich niet meer verplicht te voelen tot het laten 
verrichten van reparaties en zij legden dit vast in een resolutie van 168211• 

In de praktijk viel één en ander nog wel wat mee: af en toe streken zij met de 
hand over het hart en financierden een nieuwe kast of een nieuw slot op de 
voordeur. 

De tijd van de grote overheidssubsidies was enigszins voorbij; voortaan 
moesten de librijemeesters het stellen met zestig gulden 's jaars. Zij waren ge
geheel vrij in de besteding van het geld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat 
niet alle penningen werden gebruikt voor de aankoop van boeken of andere 
zaken, betrekking hebbend op het beheer van de Librije. 

In de jaren tachtig van de l 7de eeuw ko•mt in de jaarlijkse afrekening telkens 
een post "diversen" voor. Deze post bedroeg aanvankelijk achttien gulden, 
maar liep later op tot dertig. In het jaar 1700 werden deze "diversen" om
schreven als "verscheyde zaacke en affairen ten dienste van de Liberye voor
gevalle". Uit een rekening van herbergier Huijbert van Outhuijsen blijkt, dat 
hier sprake is van een diner. Sedert 1700 treffen wij regelmatig rekeningen 
aan van copieuze maaltijden, die steeds duurder en waarschijnlijk ook steeds. 
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omvangrijker werden. Het ontbrak de heren werkelijk aan niets, getuige het 
rijk voorzien menu van 1709. Zij deden zich te goed aan gestoofd vlees, worst 
en saucijzen, haas, vijf hoenders, spek, boontjes, gestoofde peren, appelmoes, 
peentjes en selderij. Brood, boter, kaas, rozijnen, amandelen en banket moch
ten ook niet ontbreken. Het geheel werd overspoeld met dertien kannen wijns 
en het nodige bier. Een pijpje tabak werd aan het eind van de maaltijd op
gestoken, als men zich verzadigd rond het vuur schaarde. 

Niet altijd waren de toestanden zo idyllisch. In de 18de eeuw ontstond er 
enige malen onenigheid tussen de librijemeesters. De twisten liepen zo hoog, 
dat de magistraat genoodzaakt was in te grijpen. 

De eerste aanleiding hiertoe was in 1722 het gedrag van ds. J. van Heuven. 
Reeds tijdens zijn eerste librijemeesterschap (1704-1706) had hij zich een 
zeer dominerende figuur betoond. In 1722 kwam hij terug, wel ouder, maar 
niet wijzer geworden. Hij wenste terstond het presidium op zich te nemen, het
geen hem door de oudste librijemeester terecht werd betwist. De magistraat 
verklaarde, dat voortaan de oudste in driejarige dienst (de Iibrijemeesters ble
ven gewoonlijk drie jaar aan) het voorzitterschap zou bekleden. Maar het 
geluk was met •hem: in 1723 kreeg Van Heuven de leiding in handen, na de 
dood van de voorzitter mr. Frans Verrijn. Vergeleken met het gedrag van de 
rector der Latijnse school Westerhovius, was zijn optreden nog gematigd te 
noemen. 

Westerhovius verscheen in 1724 ten tonele en slaagde erin zijn functie met 
enige onderbreking 10 jaar uit te oefenen. Hij was een vurig bibliofiel, die 
zich liever met de wetenschap dan met de school bezig hield. 

Westerhovius en zijn praeceptoren moesten door curatoren worden ver
maand op tijd te komen. Tevens werd hun verboden de school te bezoeken, 
gehuld in "Japansche rokken"1s. 

Hij hield zich intens bezig met de zaken van de Librije en trad zo autoritair 
op, dat de andere twee librijemeesters (onder wie ds. B. de Moor) zich geheel 
terugtrokken. Bijna een decennium drukte Westerhovius zijn stempel op de 
Librije. Het behoeft geen nader betoog, dat vooral de klassieken werden aan
gevuld. 

In 1729 werd de verhouding tussen de librijemeesters blijkbaar zo slecht, dat 
de magistraat besloot in te grijpen en een gecommitteerde uit de scholarchie 
benoemde om voortaan "·het generael opsicht" uit te oefenen. Tevens werd 
door de burgemeesters een reglement uitgevaardigd om de misbruiken van 
het sleutelrecht tegen te gaan, echter zonder resultaat. 

Westerhovius trok zich van alle besluiten niets aan, na zijn terugkeer in ' 
1731 ging de zaak op de oude voet voort. Hij had blijkbaar in de vroedschap 
machtige beschermers, en slaagde er zelfs in een extra-toelage te verkrijgen 
uit het fonds van de burgemeesters. 

Toch heeft de man recht op onze waardering, al was het alleen maar van
wege de aankoop van de "Sermones" van Nicolaas de Blony, eertijds in het 
bezit van de Collatiebroeders. Het werd op een auctie van de Goudse boek
verkoper Van der Kloes geveild en bracht het kapitale bedrag van zes stui
vers ~P-
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Prijzenswaa:rdig was ook zijn "revue" van het boekenbezit, dat grondig werd 
gecontroleerd "a capite ad calcem". Dit gebeurde aan de hand van de in 1719 
gedrukte catalogus. 

In 1766 werd de catalogus opnieuw uitgegeven, naar het voorbeeld van de 
Utrechtse Universiteit. Alle boeken werden ingedeeld naar faculteit (evenals 
vroeger) en vervolgens naar formaat: folio, quarto en octavo. Dit·laatste was 
iets geheel nieuws. Nieuw was ook de alfabetische volgorde binnen elke af
deling en de vermelding van het kastnummer. Deze catalogus was samen
gesteld door de rector der Latijnse school op instigatie van de heer Quarles, 
gecommitteerde uit de scholarchie. 

Quarles was een man, die zich terdege liet gelden en scherp toezicht hield 
op een vaste jaarlijkse afrekening der financiën, zoals door de magistraat in 
1765 werd bevolen. 

In deze periode, de tweede helft van de I8de eeuw, zijn de eerste l atente 
tekenen van achteruitgang waarneembaar. Tot 1750 is er sprake van een stij
gende lijn: de Librije werd beheerd door actieve librijemeesters, zij had een 
voor die tijd moderne inrichting met kasten langs de wanden en een "arca"19 

met fraaie pronkstukken in het midden, zij had dus het aanzien van een zaal
bibliotheek, een type, dat in de 17de en 18de eeuw vooral wordt aangetroffen. 
De catalogus was gedrukt en gaf een beeld van de in de loop der tijden aan
geschafte werken. Hieronder bevonden zich meer en meer grote seriewerken 
op natuurwetenschappelijk gebied. Sedert 1750 werden regelmatig alle "acta" 
van de voornaamste geleerde genootschappen aangekocht, van de "Académies" 
te Parijs, Berlijn, Göttingen, Upsala etc. 

Langzaam maar zeker beheersten na 1750 de "acta" de gehele boekenaan
schaf. Enkele uitzonderingen daargelaten, toonden de librijemeesters zich niet 
bijzonder actief; zij dreven op het kompas van de boekhandel, in casu het 
beroemde ·huis Luchtmans in Leiden. De Librije werd "volgepompt" met 
"acta", die met de regelmaat van de klok werden afgezonden. De librije
meesters vonden het allang best en vergenoegden zich telkens bij hun afscheid 
enkele werken voor aankoop aan te bevelen. Het enige wat zij met overgave 
deden, was ·het nuttigen van het jaarlijks diner. 

Dit diner werd echter door de in meerderheid patriotsgezinde vroedschap 
in 1787 afgeschaft. Van de troebelen in deze tijd merken wij praktisch niets 
in de notulen van de librijemeesters. Onder hen bevonden zich in deze tijd 
evenzeer prominente orangisten (Frederik van der Hoeve, leider der prins
gezinden, burgemeester Verrijst en de predikanten Metske, Visscher en Bus
singh) als patriotten, zoals G. C. C. Vatebender, rector der Latijnse school. , 
Van hem wordt wel eens gezegd, dat hij de aanhouding van prinses Wilhelmina 
in de Vlist had beraamd, Na de komst van de Pruisische troepen moest 
Vatebender echter van het toneel verdwijnen. In 1788, het jaar waarin hij het 
presidiu,m had moeten aanvaarden, verdween hij geruisloos, in 1795 was hij 
echter weer present. De burgers Kemper (stadsdokter, van uitgesproken pa
triotse signatuur) en Couperus vormden samen met hem het college van 
Iibrijemeesters. Jacob Kumsius en ds. Metske, beiden orangist, werden nu op 
hun beurt geruisloos weggewerkt. Tijdens de Franse tijd werd er onregelmatig 
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en ·weinig vergaderd, er W(?rd eveneens weinig gekocht, meestal boeken uit 
vroeger jaren. Dr. Kemper was redelijk actief, maar kon in deze ongunstige 
tijden niet veel doen. Eén van de weinige lichtpunten was de uitgave van een 
nieuwe catalogus, waarvoor Kemper zich bijzonder had beijverd. 

Aangezien er betrekkelijk weinig kon worden aangeschaft en er in 't alge
meen in de jaren vóór de Franse overheersing ook niet veel was gekocht, 
hoopte -het geld in de kas zich op. De inkomsten bestonden in hoofdzaak nog 
uit de subsidies van de magistraat en de kerk. Hierbij kwam in 1788 het 
recognitiegeld voor het openen van de kerk. Elke bezoeker van de St.-Jans
kerk moest sedert 1749 drie stuivers "entreegeld" betalen, sedert 1788 echter 
vier stuivers. De vierde zou worden bestemd voor de aankoop van kostbare 
werken, zoals de librijemeesters hadden verzekerd. In de praktijk kwam het 
erop neer, dat er steeds meer geld werd opgepot. In 1806 bevond zich ruim 
f 1.600,- in kas. De librijemeesters kwamen op de - op zichzelf niet onjuiste -
gedachte het ,geld te beleggen. Aangelokt door de lage koers "der inlandsche 
effecten" gingen zij op grote schaal over tot de aankoop van nationale schuld
brieven, die later ingeschreven werden en nog ten dele ingeschreven staan in 
het Grootboek van de Nationale Schuld. ·Het is wel haast onnodig te zeggen, 
dat deze stukken geleidelijk aan steeds meer in waarde daalden. 

Na de Franse tijd lagen de gelden dus grotendeels vast. Hoewel er van het 
jaar 1821 af weer een regelmatig subsidie, ditmaal van f 75,- werd verstrekt 
(te weten f 50,- voor boekenaanschaf en .f 25,- als salaris voor de custos), 
werd er in de jaren 1822-1839, blijkens de afrekeningen, praktisch niets aan
geschaft. Deze houding van de librijemeesters, van wie er één, ds. Willet, reeds 
sedert 1805 in functie was, is onvergeeflijk. Juist in deze periode werden er 
grote aucties gehouden, waar reeksen ·belangrijke boeken op ·de markt werden 
gebracht tegen lage prijzen. De librijemeesters ontplooiden geen enkel initiatief, 
zij het dan, dat zij opnieuw in 1818 en 1834 de effectenportefeuille belangrijk 
uitbreidden door aankoop van nieuwe certificaten van nationale werkelijke 
schuld. Het enige positieve· besluit was in 1819 het sleutelrecht af te schaffen 
en de bibliotheek voortaan op woensdag tussen· 11 en 2 uur open te stellen 
voor het publiek. Dit besluit werd echter genomen na aandringen van de 
overheid, die kennelijk niet tevreden was met de gang van zaken op de Librije, 
en het college had verzocht zodanige maatregelen voor te stellen, dat "disorder" 
in de toekomst zou worden voorkomen. Het sleutelrecht was de bron geweest 
van velerlei vermissingen en . vernielingen, aangezien de sleutels maar al te 
vaak in ·handen waren gekomen van onbevoegden. Het paste trouwens niet 
meer in deze tijd. De burgemeesters toonden zich verder bereid een nieuwe 
toegangsdeur aan de zijkant van de kerk te laten vervaardigen, zodat de be
zoekers voortaan rechtstreeks via de trap de bibliotheek konden bezoeken en 
niet meer -genoodzaakt waren door de kerk te gaan. In deze tijd werd ook 
voor de eerste maal -het plan ·geopperd een nieuwe behuizing te zoeken, aan
gezien het vertrekje veel te klein was om alle boeken te bevatten. 

Alles bijeengenomen maakte de Librije in de eerste helft der 19de eeuw 
volstrekt geen riante indruk. Er zit dus zeker een element van waarheid in 
het vernietigend oordeel van de Goudse geschiedschrijver, mr. C. J. de Lange 
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van Wijngaerden20• Hij vroeg zich met verbazing af, hoe een vertrekje, gelegen 
in een uithoek van de stad, zonder verlichting of verwarming, kortom zonder 
enig comfort en zonder enige nadere aanduiding, met de weidse naam biblio
theek kon worden betiteld. De boeken achtte ·hij van geringe waarde, slechts 
bestemd voor de mensen met een klassieke opleiding. Hij betreurde het, dat 
mensen met een lagere, middelbare of commerciële opleiding daar niets van 
hun gading konden vinden. Hij vergat echter, dat de Librije vanaf het begin 
een enigszins wetenschappelijk karakter had. Voor de gemiddelde lezer was 
en is de Librije nooit bestemd geweest. Daarvoor moest, naar het model van 
de Amerikaanse en Engelse "public libraries", in de 19de eeuw een ander 
bibliotheektype worden gecreëerd. 

Wel gerechtvaardigd was zijn verwijt, gericht aan het adres van de librije
meesters, dat zij zich niet genoeg inspanden en alles overlieten aan de custos. 

De functie van librijemeester werd in deze jaren praktisch steeds bekleed 
door dezelfde personen: benoemingen kwamen bijna niet voor, zodat het kon 
gebeuren, dat één Iibrijemeester (ds. Willet) zijn functie uitoefende gedurende 
een drieeentwintigtal jaren. Ook dr. Imans, stadsdokter, bekleedde ongeveer 
vijftien jaren het ambt van librijemeester. Beide heren waren oud en bedaagd 
en waarschijnlijk der Librije zat. Van hen kon ternauwernood een frisse aan
pak van de zaken worden verwacht. 

Na de dood van !mans in 1835 leek ·het een moment, alsof er nieuw leven 
in de brouwerij zou komen. De librijemeesters, ds. La Lau, mr. Van Dongen 
Bolding en dr. Büchner richtten een brief aan het gemeentebestuur, waarin 
zij met kracht pleitten voor het uitlenen van boeken aan bepaalde personen, 
nl. "aan te goeder naam en faam bekend staande of eenig wetenschappelijk 
vak uitoeffenende ingezeetenen". Misschien was dr. Büchner, een zeer vooruit
strevend en sociaal gericht medicus, de "auctor intellectualis" van deze brief. 
Het voorstel ondervond echter bij de raad volstrekt geen enthousiast onthaal 
en het werd zonder meer in de doofpot gestopt. Het reglement werd wel 
enigszins gewijzigd in dier voege, dat voortaan het college van librijemeesters 
uit vier in plaats van drie personen zou bestaan, en dat jaarlijks de oudste 
moest aftreden. Ook werd het salaris van de custos verdubbeld. De heren 
voelden niets voor een uitlening van de boeken en besloten blijmoedig, het 
vertrekje zodanig te laten veranderen, dat er voortaan kopieën of uittreksels 
van belangrijke boeken konden worden gemaakt. Mocht dit niet mogelijk zijn, 
dan werd de librijemeesters verzocht een voorstel in te dienen. Deze kreten 
waren volkomen waardeloos en misten elke reële benadering van de situatie: 
de librijemeesters bleven met de moeilijkheden zitten. · 

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat mensen als La Lau en 
Büchner wel degelijk tot hervormingen bereid waren. Sinds lange tijd werden 
ook weer nieuwe boeken aangeschaft. 

De ,gebeurtenissen in de jaren 1838- 1840 zijn uiterst ondoorzichtig: na het 
bedanken van ds. La Lau (in 1838) werden twee nieuwe librijemeesters be
noemd, Rooseboom en Van Hinlopen Labberton. Van een instal1atie van de 
beide laatsten kon geen sprake zijn, aangezien Büchner eri Van Dongen Bol
ding er blijkbaar ook de brui aan gaven en ·hun ontslag vroegen (juli 1840). 
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De gang van zaken was inderdaad uitermate onbevredigend geweest, door
dat de besteding van de subsidies alles te wensen overliet. La Lau en Büchner 
waren echter hiervoor niet verantwoordelijk. Het voorstel van 1836 getuigde 
van een reële kijk op de toestand. De raad -had de gehele affaire getraineerd 
en door haar weigering over te gaan tot uitlening, geen middelen "tot redres" 
verschaft. Er bleef de librijemeesters niets ander over dan te verdwijnen. Over 
de heer Van Dongen Bolding behoefde niet getreurd te worden: hij was eeri 
"old soldier", die te lang het toneel van de strijd had beheerst en reeds veel 
eerder had moeten eclipseren. Büchner daarentegen was ontegenzeglijk een 
man van kwaliteiten, Het gelukte burgemeester Van Bergen niet hem te 
"persuaderen" tot het voortzetten van zijn functie, 

De nieuw benoemde librijemeesters, Romeyn, Vorstman, Rooseboom en 
Van Hinlopen Labberton bogen zich over de boekenaanschaf en besloten een 
gedetailleerd plan op te stellen: een ieder zou voorstellen voor de aanschaf 
doen, zijn eigen vak betreffende. Inderdaad werden in de nu volgende jaren 
grote bedragen besteed voor de aankoop van nieuwe boeken. Na een aan
vankelijke weigering willigde de Raad het verzoek van de librijemeesters een 
deel van de effecten te mogen verkopen, in. Dit had nog al wat voeten in de 
aarde, omdat hiervoor de toestemming van de Koning was vereist 

In 1843 deed in het coJlege van librijemeesters een man zijn intree, die 
gedurende ruim twintig jaren zijn stempel op de Librije zou drukken: A. K, 
Kemper, zoon van dr. J. P. Kemper en kleinzoon van een 18de-eeuwse patriotse 
gecommitteerde uit de scholarchie Slicher, was om zo te zeggen "erfelijk be
last". Hij was een vurig bibliofiel en •had alle tijd zich bezig te houden met de 
bibliotheek, aangezien hij, zeer gefortuneerd zijnde, als ambteloos burger 
kon leven. Bovendien was hij niet getrouwd en werd dus niet in beslag ge
nomen door de zorg .voor een gezin . . De jaren van zijn Iibrijemeesterschap, 
I 843-1866, kunnen worden aangemerkt als de "aera Kemper". 

In 1844 trad Kemper voor het eerst op de voorgrond: hij deed verslag van 
een brief, die hij ontvangen had van de directeur der Koninklijke Bibliotheek. 
Deze had Kemper opgave gedaan van de werken van de Goudse drukker 
Gerard Leeu. In 1845 kwam een belangrijke uitgave van deze drukker, "Van 
de seven sacramenten" in het bezit van de bibliotheek, een geschenk van ds. 
Vorstman. 

Vorstman had dit werk aangekocht op een auctie van Van Stockum in 
hetzelfde jaar waarin de bibliotheek van mr. B, de Lange van Wijngaerden, 
zoon van de Goudse geschiedschrijver, werd geveild. Kemper zelf kocht op 
deze boekverkoping een aantal werken aan voor zichzelf, waarvan hij een 
gedeelte, hoofdzakelijk bestaande uit 16de- en 17 de-eeuwse edities, ten 
geschenke gaf aan de Librije. Voorts werd een groot aantal boeken recht
streeks voor de Librije aangekocht, Hieronder bevonden zich bekende incuna
belen en post-incunabelen, zoals Rolevinck's "Fasciculus temporum" en ver
schillende uitgaven van Erasmus. 

Ook in de volgende jaren werd veel op aucties gekocht: Kemper liet zich 
alle mogelijke catalogi toezenden door bekende boekhandelaren als Nijhoff en 
Van Stockum. Ook onderhield hij nauwe relaties met de bibliothecarissen 
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Holtrop en Campbell van de Koninklijke Bibliotheek. Eerstgenoemde gaf hem 
adviezen voor het samenstellen van-een nieuwe catalogus. 

Overzien wij de aanschafpolitiek van Kemper, dan is deze inderdaad van 
een zekere eenzijdigheid niet vrij te pleiten: de "·humaniora" werden vooral 
aangevuld. Dit was voor de heer Prince, aardewerkfabrikant en raadslid, aan
leiding, in een brief gericht aan de librijemeesters in 1853 op te merken, dat 
industriële werken ten enenmale ontbraken en dat deze belangrijker waren 
dan drie of vier edities van een Latijnse schrijver. Kemper diende hem echter 
krachtig van repliek, en verklaarde, dat industriële werken zeer moeilijk te 
verkrijgen waren en dat voor een bibliotheek_, zoals de heer Prince bedoelde, 
speciale fondsen moesten worden gevormd, aangezien het subsidie van de 
Librije ten enenmale ontoereikend was om 'hierin te voorzien. Hij verklaarde 
verder niet geheel ten onrechte, dat men rekening moest houden met het spe
ciale karakter van de stadsbibliotheek. Ook ten opzichte van de boekhande
laren nam Kemper geen blad voor de mond: in -het Librije-archief bevinden 
zich enkele in slordig handschrift geschreven briefjes, waarin de schrijver op 
geharnaste wijze te keer ging tegen leveranciers, die z.i. hun verplichtingen 
niet waren nagekomen. De ·heer Martinus Nijhoff in hoogst ei,gen persoon kon 
hierover meepraten, evenals boekhandelaar Van Goor. De kalme ds. Vorst
man trad bij dergelijke conflicten soms bemiddelend op. 

Het nageslacht mag Kemper dankbaar zijn voor zijn ijverige pogingen om 
belangrijke werken voor de Librije aan te kopen. Zoals wij reeds opmerkten, 
had ,bij een grote belangstelling voor Gerard Leeu: i n 1848 wist hij het be
roemde "Passionael" van Jacobus de Voragine te bemachtigen, in 1858 "Van 
die gheestelike Kintscheyt Jesu", in 1861 de "Sensati Sermones" en in 1865 
de "Epistelen ende Evangelien vanden gheheelen jaere". Behalve werken van 
Gerard Leeu, kocht hij ook edities van de Collatiebroeders en van 16de en 
17 de eeuwse drukkers, o.a. Jasper Tournay, vertegenwoordigd met auteurs 
als Arminius, Lipsius en Coornhert. 

Behalve voor "Goudana" interesseerde hij zich ook voor "Erasmiana": 
in I 864 wist hij de hand te leggen op een catalogus van Erasmus' werken, door 
Froben uitgegeven, en op diens "De civitate morum". 

Verder 'hield hij zich vooral bezig met de aanschaf van historische, taal
kundige en letterkundige werken, alsmede van woordenboeken. 

Onder Kempers bewind gaf de Raad in 1852 uiteindelijk toestemming om 
boeken (geen oude drukken of •manuscripten) uit te lenen aan mannen (geen 
vrouwen!), "die zich op de wetenschappen toeleggen". Dit was een noodzake
lijke maatregel ,geworden, aangezien het kleine lokaal uitpuilde van de boeken · 
en weinig plaats meer· bood om te studeren. 

Kemper hield zich, zoals gezegd, ook bezig met de vervaardiging van een 
nieuwe catalogus. Deze was voor een groot deel voltooid, toen hij in 1866 
werd gedwongen zijn functie neer te leggen. Hij werd in 1866 door de raad 
niet herbenoemd; waarschijnlijk had hij zich in dit college vele vijanden ge
maakt, aangezien hij niet gewend was zijn mening onder stoelen of banken 
te steken en in vinnige brochures zijn mening verkondigde, o.m. over de 
stedelijke financiën. Op deze wijze werd hij nu gestraft! Met Kempers op-
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treden kwam een einde aan een voor de Librije ·hoogst belangrijke periode. 
Men kan uit de aard der zaak van -mening verschillen over de vraag, hoe 
lang een librijemeester zijn functie moet bekleden, ·maar deze handelwijze ten 
opzichte van een bekwaam man was in ·hoge mate "unfair". In de annalen der 
Librije neemt Kemper een ereplaats in. 

Kempers opvolger, notaris Droogleever Fortuyn, was eveneens geïnteres
seerd in de Librije, al had hij niet de bibliofiel~ belangstelling van zijn voor-. 
ganger. Hij speelde een belangrijke rol -in de zogenaamde "Cataloguskwestie", 
die aanleiding was to-t onenigheid tussen de librijemeesters en de raad. 

De catalogus van 1798 was verouderd en moest vervangen worden door een 
nieuwe. De Iibrijemeesters besloten dit belangrijke werk op te dragen aan de 
"kundige bibliograaf" Martinus Nijhoff. De gemeenteraad wenste het project 
te laten verrichten door de heren Tebbenhoff en Scheltema (gemeente-archi
varis). Nijhoff's catalogus zou inderdaad iets duurder uitkomen dan die van 
de bovengenoemde heren, maar dat achtten de librijemeesters (terecht) niet 
van belang. Tegen de zin van de raad in verklaarden zij de voorkeur te geven 
aan Nijhoff en zij hielden het been stijf. 

De raad, vertoornd over een dergelijk "eigenzinnig" optreden, keurde de 
begroting af. Drie jaren lang' van 1873-1876 werden de financiën beheerd 
door de gemeente. Maar daarmee waren de strafmaatregelen nog niet ten 
einde: na het overlijden van librijemeester Rooseboom werd niet de kandidaat 
van de librijemeesters benoemd, maar de heer Tebbenhoff. Librijemeester 
Terpstra, reeds jarenlang in functie, onderging -hetzelfde lot als Kemper: hij 
moest verdwijnen- om plaats te ·maken voor de heer Scheltema. 

Ds. Vorstman begroette de nieuwe librijemeesters in de eerstvolgende ver
gadering, doch liet ondanks ·zijn evangelisch gezinde rede duidelijk uitkomen, 
dat het college liever twee andere librijemeesters had gezien! 

De houding van de raad in dezen moet zonder meer kinderachtig worden 
genoemd: bovendien had hij duidelijk ongelijk. -De librijemeesters verkozen 
terecht Nijhoff, aangezien het vervaardigen van een catalogus nu eenmaal niet 
ieders werk is en aan een geschoolde kracht moet worden overgelaten. In 
1876 schijnt het klimaat weer wat milder te zijn geworden: dr. Terpstra mocht 
terugkomen en het beheer van de financiën werd weer in handen van de . 
librijemeesters gelegd. ,. 

In 1876 werden ·de kasten op de Librije vertimmerd, aangezien het plaats
gebrek steeds nijpender werd. Was dit misschien ook een reden voor de weinig 
spec.taculaire boekenaanschaf tegen het einde van de negentiende eeuw? Afge
zien van enkele belangrijke aankopen, zoals de Keulse Kroniek van 1499, 
Leeu's "Die Gesten of Gheschienissen van Romen", Castellio's "Dialogi", 
gedrukt door Tournay en enkele andere Goudana, waaronder een pamflet van 
de bekende ds. Sceperus, was de aanschaf beperkt. Ds. Vorstman moest een 
schenking van het Museum van Oudheden weigeren. In i 887 kwamen de 
eerste serieuze plannen voor een verhuizing ter sprake. Na een lange corres
pondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd besloten de 
Gasthuiskerk te bestemmen voor het gemeente-archief en de Librije tezamen. 
De verbouwing werd opgedragen aan H. J. Nederhorst. Deze moest echter 
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twee borgen opgeven "ter verzekering der nakoming van zijne verplichtingen". 
In de zomer van 1893 was de verhuizing naar de Oosthaven een feit. Hier
mede was de band met de St.-Janskerk officieel geheel verbroken: officieus was 
dit eigenlijk reeds geschied na 1815, toen het gedeelte van het recognitiegeld, 
bestemd voor de Librije, niet meer werd uitbetaald. Eindelijk had de Librije 
de zo vurig begeerde ruimte verkregen. Het karakter van algemene weten
schappelijke bibliotheek was evenwel op de achtergrond geraakt. Haar rijkdom 
aan historische werken stempelde de Librije als vanzelf tot hulpapparaat bij 
het archiefonderzoek; het aankoopbeleid, geremd door een immer krappe 
financiering, werd hierdoor bepaald. Het overige boekenbezit heeft voorname
lijk nog museale betekenis. Dit aspect van de Librije zal beter tot zijn recht 
kunnen komen na ·het betrekken van een nieuwe behuizing, waardoor ruimte 
beschikbaar komt voor een permanente expositie van oude boeken. 
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