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Dat Gerrit Benjamin van Goor in 1839 voor 
Gouda koos om een uitgeverij annex boek-
drukkerij te beginnen lag niet bepaald voor 
de hand. De stad had weliswaar een rijke 
boekdrukkersgeschiedenis, maar die tijd was 
inmiddels lang vervlogen. Zij kampte met 
economisch verval en het gezegde ‘Gouwe-
naar, bedelaar’ was wijd en zijd bekend. Bo-
vendien had Gouda geen hogere onderwijs-
instelling en waren er talrijke uitgeverijen in 
nabijgelegen steden. Toch dacht Van Goor 
uitgerekend hier een goede ‘business case’ 
te kunnen opbouwen, zoals dat in heden-
daags jargon zou heten. Hij ging in elk geval 
niet over een nacht ijs, want hij bereidde zijn 
start als zelfstandig ondernemer zorgvuldig 
voor.

Commercieel denken werd deze naar zijn moeder, Ben-
jamina Maria Lulius, genoemde jongeman met de paple-
pel ingegeven, aangezien zijn vader Dirk van Goor koop-
man was. Die vond voor zijn op 23 oktober 1816 in het 
Betuwse Buren geboren1 en daar opgegroeide zoon een 
goede leerschool in het naburige Zaltbommel, waar Ger-

G.B. van Goor en zijn samenwerking met 
de Goudse elite

Paul H.A.M. Abels

Een van de wegen voor Benjamin van Goor om in contact te komen met 
prominente Gouwenaars bood de vrijmetselarij. Hij gaf ook een van de 
standaardwerken uit over dit heimelijke genootschap, te weten: F.T.B. 
Clavel, Geschiedenis der Vrijmetselarij en der Geheime Genootschappen 
van vroegeren en lateren tijd. Van dit boek liet hij vier drukken verschij-
nen, tussen 1841 en 1888. Collectie auteur (foto Nico J.Boerboom)

1. Gelders Archief, Geboorte-acte Buren. In de literatuur over Van 
Goor wordt zijn geboortejaar diverse keren foutief vermeld.
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rit Benjamin vijf jaar lang het boekenvak zou leren bij de 
gerenommeerde firma Joh. Noman en Zoon.2 

De jonge Van Goor had voor zover bekend geen re-
laties met Gouda, toen hij in het voorjaar van 1839 als 
22-jarige ervoor koos een eigen boekenbedrijf in deze 
stad te stichten. Maar hij kon wel steunen op een stevige 
basis. Naast de kennis en ervaring die hij had opgedaan 
bij de firma Noman, had hij namelijk ook de beschik-
king over een aanzienlijk startkapitaal, verkregen uit een 
erfenis van zijn oudoom Jacob Meinard Noothoven van 
Goor. Deze vermogende Amsterdamse predikant stierf 
in 1828 kinderloos en maakte de toen nog minderjarige 

kinderen van zijn nicht Benjamina tot universele erfgena-
men.3 Met behulp daarvan kon Gerrit Benjamin al in 1841 
een eigen woning met bedrijfspand kopen en inrichten 
aan de Kleiweg nummers 27 en 29.4 Ook de keuze van 
zijn huwelijkspartner zal positief hebben bijgedragen 
aan het welslagen van zijn Goudse onderneming, want 
hij huwde op 11 december 1840 met Walradina van Haren 
Noman, dochter van zijn leermeester uit Zaltbommel.5 

Nadat aan de materiële voorwaarden voor de opbouw 
van een succesvolle uitgeverij was voldaan, was het voor 
Gerrit Benjamin zaak een boekenfonds op te bouwen 
dat zich richtte op niches in de markt. Twee factoren die 
zeer positief hebben uitgewerkt in dit opzicht, komen 
aan de orde in de andere artikelen over Van Goor in deze 
aflevering van de Tidinge: het aannemen in vaste dienst 
van de lexicograaf Jacob Kramers Jzn, die de firma met 
zijn woordenboeken een financiële ruggengraat bezorg-
de, en de strategie om grotere boeken in losse afleverin-
gen met behulp van colportage aan de man te brengen. 
Een derde factor die de uitgeverij tot een succesvolle 
onderneming maakte, was zijn beleid om het potentieel 
van de Goudse sociale bovenlaag of intelligentsia, tegen-
woordig vaak aangeduid als elite, te benutten voor zijn 
boekbedrijf.

Van Goor als netwerker

Als import-Gouwenaar was het niet vanzelfsprekend dat 
Gerrit Benjamin makkelijk aansluiting zou vinden bij de 
Goudse bovenlaag, die grotendeels bestond uit families 
die al generaties lang de dienst uitmaakten in de stad. 
Voor de verkoop van zijn waar was die relatief kleine 
groep in een tamelijk armlastige middelgrote Hollandse 
stad ook niet het allerbelangrijkst, omdat zijn afzetmarkt 
zich over het hele land zou moeten uitstrekken. Toch 
deed hij van meet af aan alle moeite om verbinding te 
zoeken met vooraanstaande Gouwenaars, omdat hij ze 
ook zag als potentiële auteurs voor door hem uit te ge-
ven boeken. Omgekeerd was het product dat Van Goor 
te bieden had ook aantrekkelijk voor die bovenlaag zelf, 
aangezien het boek in al zijn facetten haar de mogelijk-
heid bood zich intellectueel te uiten en te manifesteren. 

Titelpagina F.T.B. Clavel, Geschiedenis der Vrijmetselarij en der Geheime 
Genootschappen van vroegeren en lateren tijd. (foto Nico J.Boerboom)
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Het besef dat hier sprake zou kunnen zijn van een 
win-winsituatie drong al snel tot beide partijen door. De 
eerste vrucht hiervan was de genoemde samenwerking 
tussen Van Goor en Jacob Kramers Jzn., die zich vrijwel 
gelijktijdig in Gouda vestigden; de een als uitgever en 
de ander als schoolmeester. Maar ook de contacten met 
geletterde ‘autochtone’ Gouwenaars, die Gerrit Benja-
min onder meer actief opzocht door lid te worden van 
de Vrijmetselaarsloge in de stad, gaven diverse keren de 
aanzet tot inhoudelijke samenwerking. Ook op andere 
manieren toonde hij zich een actief en betrokken inwo-
ner van zijn nieuwe woonplaats. Voor de vrijmetselaars 
presenteerde hij bijvoorbeeld in 1852 een uitgewerkt 
plan om een verenigingsgebouw te kopen, compleet met 
een ‘sponsorendiner’ voor Goudse industriëlen.6 

Ook nam hij in 1842 het initiatief tot het uitgeven 
van een Jaarboekje van de stad Gouda, waarin jaarlijks 
alle namen van instanties en personen vermeld werden 
ten aanzien van het ‘administratief en regterlijk bestuur 
der stad en omliggende dorpen, tot de schutterij, tot 
de godsdienst, tot het onderwijs, tot de kunst en we-

tenschappen, tot de middelen van vervoer enz.’ In het 
persoonlijk voorwoord bij deze eerste uitgave meldde 
Gerrit Benjamin van Goor dat hij ook enig ‘mengelwerk’ 
had toegevoegd, waarmee hij ‘geërde schrijvers en an-
dere liefhebbers’ van harte uitnodigde hem de ‘vruchten 
hunner pen niet te willen ontzeggen’ voor een volgende 
jaargang.7

Al snel wisten prominente Gouwenaars dan ook de 
weg te vinden naar Van Goor, om door hen geschre-
ven of vertaalde teksten in druk te laten uitgeven. Een 
vroeg voorbeeld hiervan is het contact tussen Van Goor 
en Martinus Hendrik Kluitman, hoofd van de zogeheten 
Stads-Tussenschool uit de Keizerstraat, voor wie hij in 
1840 een Beknopte geschiedenis van Gouda op de persen 
legde. Deze kleine stadsgeschiedenis lijkt een initiatief 
van de schoolmeester zelf geweest te zijn en werd door 
Van Goor goed verzorgd uitgegeven, compleet met twee 
fraaie uitvouwbare kaarten van de stad zelf en van de 
omgeving.8 Een zoon van Kluitman zou overigens later 
het boekenvak leren bij de firma Van Goor, om daarna 
– net als eerder zijn baas dit deed na zijn leertijd bij No-
man in Zaltbommel – voor zichzelf te beginnen met een 
uitgeverij in Alkmaar. Die uitgeverij Kluitman zou op de 
markt van kinderboeken uitgroeien tot grote concurrent 
van Van Goor.9

Niet alleen vooraanstaande Goudse mannen wist Van 
Goor te interesseren voor zijn bedrijf, maar ook de meest 
productieve intellectuele vrouw van die dagen in de stad, 
de domineesvrouw en schoolhoudster Anna Barbara van 
Meerten-Schilperoort. Zij had, toen de nieuwe Goudse 
uitgever zijn bedrijf oprichtte, al vele boeken op haar 
naam staan, die werden uitgegeven door uitgeverijen in 
onder meer Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Het moet 
voor Van Goor een belangrijke slag zijn geweest dat hij in 
1839, dus zeer kort na de start van zijn bedrijf, ook deze 

2. P.A.F. van Veen, Drie generaties Van Goor 1839-1951 (Dordrecht 
1951), 15-17.
3. samh, Archief Noothoven van Goor, inv.nr. 20 en 55.
4. samh, Archief Noothoven van Goor, inv.nr. 58. C. Wijbrans, ‘Win-
kel van De Zeeman, een monument’, Tidinge van die Goude 29 (2011), 
61-67.
5. Gelders archief, Trouwacte Zaltbommel.
6. W. Cassée, ‘Vrijmetselaars en Gouda. Twee eeuwen historie’, 
N.D.B. Habermehl e.a. (red.), In de stad van die Goude (Delft 1992), 
318-319.
7. Jaarboekje van de stad Gouda 1843 (Gouda 1842) iii-iv: Voorrede.
8. Paul H.A.M. Abels, ‘Een omstreden kleine Goudse stadsgeschie-
denis van Kluitman’, Tidinge van Die Goude  32 (2014), 91-101.
9. M. Croes e.a., Het geheim van Kluitman. 150 jaar geschiedenis van 
een uitgeverij 1864-2014 (Alkmaar 2014), 15-16.

Opschrift van de Stads-Tusschenschool in Leeuwarden. Ook Gouda had in de negentiende eeuw zo’n school, in de Keizerstraat, geleid door meester 
Kluitman (foto auteur)
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Lodewijk, de oudste zoon van koning Willem I. Zowel het 
afdrukken van zo’n lijst van intekenaren, als de vermel-
ding van een lid van het koningshuis was een formule die 
door Van Goor vaker gebruikt zou worden als onderdeel 
van zijn uitgeefstrategie. Het gaf cachet aan een uitgave, 
zorgde voor sociale druk om ook op zo’n namenlijst te 
willen prijken of daar vooral niet op te willen ontbreken 
en voorintekening gaf de uitgever een indicatie voor de 
te kiezen oplage.

Terwens Etymologisch handwoordenboek telde maar 
liefst 423 met name genoemde voorintekenaren, die niet 
minder dan 1008 exemplaren van dit bijna 1100 pagina’s 
tellende werk bestelden. Dat er veel meer boeken dan 
intekenaren waren had te maken met het grote aantal 
boekhandelaren dat meerdere exemplaren bestelde. Zo 
zouden de boeken zich verspreiden tot in alle uithoeken 
van het land en zelfs naar de Oost. Onder de vermelde 
boekhandelaren bevond zich ook de Goudse winkel van J. 
van Benthum en Zoon, die het hoge aantal van zeventien 
bestellingen deed. Een oude bekende van Van Goor, zijn 
voormalige patroon Johannes Noman uit Zaltbommel, 
bestelde er trouwens zeven. Dat ook diverse hoogleraren 
uit Groningen en Leiden het boek aanschaften, zal voor 
Terwen ongetwijfeld als een erkenning beschouwd zijn 
voor de kwaliteit van zijn taalkundige werk.

Beperken we ons verder tot de Goudse intekenaren, 
dan zien we veel namen van vooraanstaande Gouwena-
ren uit die tijd. Uiteraard ontbreekt burgemeester mr. 
J.W. Blanken niet, evenmin als wethouder mr. J.L.A. de 
Grave. Ook het Goudse onderwijzerscorps, dat als kopij-
leverancier al sterk vertegenwoordigd was in het fonds 
van Van Goor, liet zich als afnemer van deze uitgave van 
een collega niet onbetuigd.

Vermeld worden de namen van de onderwijzers J. van 
Buuren, J.J. Keller, M.H. Kluitman van de Stads-Tus-
schenschool, zijn ondermeester W. Wijnmalen en uiter-
aard ook instigator van het project, D. van Hinloopen 
Labberton, de schoolopziener. In deze categorie passen 
ook de kostschoolhouderessen G.M. Krom (van de Stads 
Dag- en Kostschool voor jonge Jufvrouwen) en eerder-
genoemde Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (met 
een eigen Dag- en Kostschool voor dezelfde categorie). 

landelijk bekende schrijfster wist te bewegen vier van 
haar werkjes bij zijn bedrijf te laten drukken, waaron-
der Bloempjes voor de Nederlandse jeugd. Ook in de jaren 
daarna gaf G.B. van Goor nog dertien boeken en kleinere 
werkjes van haar uit, zonder dat hij overigens het mono-
polie op het uitgeven van haar werk verwierf. Haar werk 
bleef ook geregeld bij andere uitgeverijen verschijnen.10

Kramers, Kluitman en Van Meerten-Schilperoort wa-
ren niet de enige Gouwenaars uit het onderwijs met 
wie Van Goor samenwerking zocht en vond. Dirk van 
Hinloopen Labberton was in het dagelijks leven remon-
strants predikant, maar vervulde in Gouda ook de be-
langrijke functie van schoolopziener. Zijn liefde voor het 
onderwijs blijkt ook uit een aantal boeken dat hij schreef 
over de regelgeving ten aanzien van de scholen (Hand-
leiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het 
lager schoolwezen, 1848 en 1857), het taalonderricht op 
volksscholen (Handleiding tot denk-, spreek- en schrijf- of 
stijloefeningen voor de volksscholen, 1853) en de pedago-
giek (Inleiding tot de algemene opvoedkunde voor opvoe-
ders en onderwijzers, 1857).11 Al deze werken werden uit-
gegeven door Van Goor. Het zijn specialistische boeken 
voor vakgenoten, die waarschijnlijk in kleinere oplagen 
werden gedrukt. Onduidelijk blijft van wie het initiatief 
tot het uitgeven van deze boeken kwam: van de auteur 
of van de uitgever.

Een nieuwe ster

Van Hinloopen Labberton vormde ook de schakel tussen 
Van Goor en een van zijn andere auteurs die werkzaam 
was in het Goudse onderwijs, Johannes Leonardus Ter-
wen. Deze onderwijzer, kostschoolhouder, vertaler en – 
aan het eind van zijn loopbaan – leraar Duits van het ste-
delijk gymnasium, zou uitgroeien tot een van de sterren 
in het fonds van Van Goor. Het was Hinloopen Labberton 
die Terwen aanspoorde een Etymologisch handwoorden-
boek samen te stellen12 en Van Goor die hierin een kans 
zag hier een commercieel succes van te maken. Het werk, 
dat in 1844 van de persen aan de Kleiweg kwam, bevat 
een lijst van intekenaren waar bovenaan een telg uit het 
Oranjehuis prijkte: prins Willem Frederik Paul Alexander 
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Plaatselijke Schoolcommissie ook directe betrokkenheid 
bij het onderwijs.15 

Kaskraker

Het etymologische woordenboek van Terwen had Van 
Goor financieel geen windeieren gelegd. Hun succesvolle 
samenwerking legde de basis voor een nog omvangrij-
kere onderneming, die forse investeringen van de uitge-
verij vergde, maar ook een stevige tijdsinvestering van 
de toch met zijn onderwijsverplichtingen druk bezette 
schoolmeester. Bovendien had Terwen zich daarnaast 
nog verbonden aan een Amsterdamse uitgeverij voor het 
schrijven van een mythologiehandboek voor de scholen 
(Handwoordenboek der mythologie of fabelkunde, 1856) 
en samen met Corstiaan de Jong voor een Utrechtse 
uitgever een boek over beroemde mannen en vrouwen 
(Onze tijdgenoten, 1859-1860).16 

Al deze boeken werden echter in de schaduw gesteld 
door het monumentale werk Het Koningrijk der Nederlan-
den voorgesteld in oorspronkelijke schilderachtige gezig-
ten, dat vanaf 1858 in druk verscheen. 

Basis voor dit succes waren en zijn de 136 pagina-
grote gravures van Nederlandse steden en dorpen, die 
getekend en gegraveerd werden door kunstenaars als 
Chr. Schüler, J.J. Poppel, L. Rohbock, J.M. Kolb en W.J. 
Cooke en die in fraaie staaldruk werden aangeleverd 
door de firma G.G. Lange uit het Duitse Darmstadt. De 
platen zouden op zichzelf in de losse verkoop al gretig 
aftrek kunnen vinden (zoals tot op de dag van vandaag 
blijkt), maar Van Goor koos ervoor ze vergezeld te doen 
gaan van uitgebreide plaatsbeschrijvingen. In de Goudse 
schoolmeester Terwen vond hij de geschikte persoon om 
deze teksten te produceren.

Zoals ook bij eerdere en latere uitgaven van Van Goor 
koos de uitgeverij ervoor dit ook voor de kopers kostba-
re boek niet in zijn geheel, maar in losse afleveringen aan 
de man te brengen. In totaal zou het Koningrijk 46 de-
len kennen, die elke veertien dagen zouden verschijnen. 
Onbekend is of al met deze reeks gestart werd voordat 
Terwen alle teksten gereed had. Als dit niet het geval is 
geweest, dan namen uitgever en auteur een stevig risico, 

Nog eens zes exemplaren werden afgenomen door de 
plaatselijke Schoolcommissie Gouda, terwijl het School-
onderwijzersgezelschap Gouda ook twee boeken kocht.13 
Overigens had het laatste gezelschap Van Hinloopen 
Labberton als voorzitter en Terwen als actief lid. Tellen 
we bij al deze vermeldingen nog diverse onderwijzers uit 
omliggende dorpen op, dan wordt duidelijk dat Van Goor 
ook bij de verkoop van zijn boeken een profijtelijke re-
latie heeft onderhouden met het Goudse onderwijsveld.

Van Hinloopen Labberton trof in zijn hoedanigheid 
van remonstrants predikant ook diverse ambtgenoten 
van andere denominaties onder de Goudse voorinte-
kenaren op het werk van Terwen aan. Dat waren de lu-
therse predikant C. Bakker en zijn emeritus collega met 
de merkwaardige naam J.D.H. Knackwoerst. En ook de 
Nederlandse hervormde predikanten M.A.G. Vorstman 
en G. van Warmelo. De katholieke geestelijkheid ont-
breekt volledig op de lijst, ook buiten Gouda, wat aan-
geeft dat Van Goor – in elk geval met dit werk – weinig 
aftrek vond bij het katholieke volksdeel. Enkele opmer-
kelijke andere Gouwenaren die het boek wel aanschaften 
waren postmeester P.F. Vos, advocaat A.H.J. Ravesteyn 
Medenblick, de arts J.G. Rooseboom – die we later 
ook als auteur nog tegen zullen komen – en een echte 
handwerksman uit het boekenbedrijf, de letterzetter C. 
Lankhorst.14 Overigens hadden Knackwoerst, Vorstman, 
Ravesteyn Medenblick en Rooseboom als leden van de 

10. Zie het overzicht van haar zeer uitgebreide oeuvre in J.P. van der 
Zwaluw, De kroon van Gouda. Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. 
Veelzijdig voorloopster van de vrouwenbeweging (Gouda 2016), 345-355.
11. Van Veen, Drie generaties Van Goor, fondslijst. 
12. J.L. Terwen, Etymologisch handwoordenboek der Nederduitsche taal, 
proeve van een geregeld overzigt van de afstamming der Nederduitsche 
woorden (Gouda 1844) xv-xvi: Voorrede.
13. J. Rijlaarsdam, ‘Het Goudse Onderwijzersgezelschap. De ver-
nieuwing van het onderwijs in de negentiende eeuw’, Tidinge van 
die Goude 30 (2012), 76-88.
14. Terwen, Etymologisch handwoordenboek, i-xii: Naamlijst der 
inteekenaren.
15. Jaarboekje van de stad Gouda 1843, 21-22. 
16. Rijlaarsdam, ‘Het Goudse Onderwijzersgezelschap’, 80-81.
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de opbrengst voor de gemeente (f. 38,055,65), de be-
volkingsomvang (15.075), aanhang voor religies (8700 
hervormden, 4500 katholieken, 580 remonstranten, 370 
lutheranen, 100 oud-katholieken en 360 joden), aantal-
len bedrijven (zoals 38 garenspinnerijen, 20 blekerijen 
etc.).19

Ook aan het 820 pagina’s tellende Koningrijk der Ne-
derlanden heeft Van Goor een ‘Naamlijst der inteeke-
naren’ toegevoegd.20 Bovenaan de 36 pagina’s tellende 
lijst prijken nu zelfs vier Oranjes. Naast koning Willem 
III, waren dit de prinsen Frederik en Hendrik en prinses 
Marianne. Dit keer worden alleen namen genoemd, geen 
aantallen exemplaren en zijn de intekenaren op woon-
plaats gerangschikt. Dat levert een totaal op van 1429 
namen. De grootste groep ondertekenaars, 258 in getal, 
bestond uit ‘boekhandelaren’ en ‘boekverkoopers’. Zij 
zullen elk meerdere exemplaren hebben besteld, zodat 
er veilig van uitgegaan mag worden dat de oplage van 
Terwens boek uit enkele duizenden exemplaren heeft 
bestaan, wat een ongekend succes voor de firma Van 
Goor moet zijn geweest. Het succes is vergelijkbaar met 

aangezien zo’n strak productieschema altijd kwetsbaar 
is voor tegenslagen door ziekte of andere beslommerin-
gen.

Hoe het ook zij, Van Goor adverteerde dat de koper 
kon kiezen uit twee formaten, royaal kwarto of royaal oc-
tavo. Elke aflevering zou een eigen omslag krijgen, met 
als binnenwerk drie staalgravures en één vel tekst (in vie-
ren of achten gevouwen en gesneden). De kwarto-editie 
kostte in het reclamejargon van de Goudse uitgever ‘de 
buitengemeen geringen prijs’ van ƒ 1,20; de kleinere 
octavoversie ‘den voor zeker nooit zoo laag gekenden 
prijs’ van 50 cent. Intekenaars, die via colportage langs 
de deuren geworven werden, committeerden zich aan de 
gehele reeks en kregen de verzekering dat er in geen ge-
val afzonderlijke afleveringen verkrijgbaar zouden zijn.17

Kopers van de luxe editie betaalden in de loop van bij-
na twee jaar dus het voor die tijd aanzienlijke bedrag van 
ƒ 55,20, de kleinere editie kostte ƒ 23,00. Daar kwamen 
aan het eind dan nog de kosten bij voor de boekband 
(luxe of eenvoudig) en de kosten voor het inbinden. Vier 
jaar later adverteerde Van Goor met het volledige werk 
Terwen, toen te koop in ‘linnen prachtband, op voor- en 
achterplat, alsmede de rug, rijk verguld, niet alleen met 
’s Lands wapen, maar gestoffeerd met de wapens der 
Provincien en andere emblemata, verguld op sneê’. De 
prijs voor de kleine editie bedroeg toen ƒ 29,00 en voor 
het kwartoformaat ƒ 60,00.18 

Uiteraard ontbrak een beschrijving van zijn eigen 
woonplaats Gouda niet in het werk van Terwen. In bij-
na 16 pagina’s geeft de schrijvende schoolmeester een 
compact overzicht van de geschiedenis, waterwegen, 
bebouwing en bevolking van de stad, met als illustratie 
twee staalgravures van respectievelijk het stadhuis en de 
Sint-Janskerk. Beide platen werden natuurgetrouw na-
getekend en gegraveerd door twee Duitse kunstenaars, 
Ludwig Rohbock en Joseph Maximiliaan Kolb, die werk-
ten voor de eerdergenoemde firma uit Darmstad. Wat 
opvalt is dat Terwen, hoewel het werk de ambitie had 
tijdloos te zijn, ook diverse actuele statistische gege-
vens uit 1858 in zijn verhaal heeft verwerkt, zoals aantal-
len doorvaarten in de Mallegatssluis (29.623, plus 629 
stoomboten), het tonnage van de schepen (1.320.952), 

Van Goors monumentale Het Koningrijk der Nederlanden, in de oor-
spronkelijke uitvoering: losse afleveringen met een tekstgedeelte en twee 
of drie staalgravures van steden en dorpen. De tekst werd geschreven 
door de Goudse schoolmeester Terwen, collectie Abels (foto auteur) 
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vestigingsplaats van Van Goor op andere manieren zijn 
weg heeft gevonden naar lezers. Daarnaast zou de hoge 
prijs potentiële kopers afgeschrikt kunnen hebben, zoals 
de schoolmeesters, die het met een relatief bescheiden 
inkomen moesten doen.

Een laatste auteur uit de Goudse onderwijssector die 
kopij leverde voor Van Goor was David Willemier, rector 
van het stedelijk gymnasium. Hij liet in 1843 een Tijdre-
kenkundig overzicht het licht zien en twee jaar later zijn 
Latijnstalige werk Epitome historiae romanorum. In 1846 
volgde nog een Korte schets der oude aardrijkskunde: 
eene handleiding bij het onderwijs in de gijmnasien en an-
dere scholen.22

Medici

Naast het contingent schoolmeesters dat tot een vrucht-
bare samenwerking wist te komen met Van Goor, was er 
nog een andere beroepsgroep die profijt zag in de aan-
wezigheid van een ambitieuze uitgeverij in de stad: de 
medici. De weg daarvoor werd geëffend door de gere-
nommeerde stadsarts Willem Fredrik Büchner. Van deze 
eigenzinnige maar innovatieve medicus van Duitse kom-
af liet Van Goor in 1842 de Bijdragen tot de geneeskundige 
topographie en statisitiek van Gouda verschijnen.23 Was 
de Goudse afzetmarkt voor Terwens Koningrijk beperkt, 
deze analyse van de medische toestand in Gouda was 
vrijwel uitsluitend bestemd voor Gouda. Dat blijkt – ook 
hier weer – uit de lijst van intekenaren. Die telt 188 na-
men van kopers, van wie er maar liefst 164 woonachtig 
waren in de stad. Tellen we daar dan nog de 20 kopers 
bij die afkomstig waren uit de omliggende dorpen, dan 
wordt duidelijk dat deze uitgave vrijwel exclusief een 
Goudse aangelegenheid was.24 Büchner was een man 
met een (medische) missie en uit de intekenlijst wordt 
duidelijk dat hij zich met dit werk expliciet heeft gericht 
op vakbroeders en -zusters, 25 in getal, en de politieke 
en maatschappelijke elite in de stad van wie verwacht 
mocht worden dat zij iets aan de door de stadsarts ge-
signaleerde misstanden op het vlak van hygiëne en ge-
zondheidszorg kon doen. Bij deze uitgave stond niet 
het commerciële doel van Van Goor voorop, maar heeft 

dat van de zogeheten Prachtbijbel of Sophiabijbel, die 
drie jaar eerder het licht zag, en eveneens via colpor-
tage van losse afleveringen in grote aantallen aan de man 
werd gebracht. Dat project bracht de firma Van Goor 
uiteindelijk een nettowinst op van ruim 61.000 gulden.21 

Het Goudse aandeel in de lijst intekenaren op het 
Koningrijk is met in totaal 27 inschrijvingen relatief be-
perkt en wijkt op verschillende punten af van het alge-
hele beeld. De categorieën die veelvuldig voorkomen, 
zoals politici en overheidsdienaren (142 keer), juristen 
(57), de medische sector (50), de geestelijkheid (24, on-
der wie nu wel 9 pastoors) en zelfs het onderwijs (30) 
ontbreken vrijwel geheel. Alleen de predikant Vorstman 
en de apotheker W. Post Drost worden vermeld. Binnen 
de categorie van 95 bestellingen met een militaire ach-
tergrond is garnizoensstad Gouda met 5 vermeldingen, 
waaronder een van de ‘Leesbibliotheek van het 4e Regi-
ment Infanterie’ wel goed vertegenwoordigd. Omdat er 
geen Goudse boekhandelaar in de lijst wordt genoemd 
en de librijemeesters van de stadsboekerij evenmin, mag 
verondersteld worden dat het werk van Terwen in de 

17. J.L. Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene 
reeks van schilderachtige gezigten zijner belangrijkste plaatsen, merk-
waardigste steden, kerken, kasteelen en andere aanzienlijke gebouwen 
van vroegeren en lateren tijd. Naar de natuur geteekend en in staal ge-
graveerd door onderscheidene kunstenaars (Gouda 1858). Achterzijde 
van de omslag van een losse aflevering.. 
18. Nederlandsche Staatscourant, 20 april 1862.
19. Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, 277-292.
20. Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, i-xxxvi: Naamlijst der 
inteekenaren. In de volledige uitgave van het werk staan de na-
men op woonplaats gerangschikt. Delen van de lijst werden – meer 
chronologisch – ook afgedrukt op de achterzijde van sommige losse 
afleveringen, waarschijnlijk vooral bedoeld als vorm van reclame.
21. J. van Loo, Prachtbijbel blijkt prachthandel. ‘Men verbindt zich voor 
het geheel’ (Gouda 1995).
22. Van Veen, Drie generaties Van Goor, Fondslijst. Exemplaren van 
laatstgenoemde twee werken in samh, Goudse librije, 512 F 30, 512 
F 117.
23. Een integrale heruitgave van dit werk, voorzien van een 
inleiding werd bezorgd door N.D.B. Habermehl (ed.), W.F. Büchner, 
Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda 
(Delft 2007).
24. Habermehl, W.F. Büchner, 121-126.
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voor een fraai met houtsneden 
geïllustreerd boek van bijna 1000 
pagina’s. 

Het boek werd ingeleid met 
een ‘Voorrede van den vertaler’, 
waarin hij motiveerde waarom 
hij dit werk in zijn moedertaal 
wilde vertalen. Allereerst was dit 
de grote behoefte aan een toe-
gankelijk handboek over ‘phys-
iologie’ in het Nederlands, ook 
bij de gevestigde geneesheren. 
Daarnaast sprak de wijze waarop 
Valentin zijn boek had ingericht 
Rooseboom bijzonder aan om-
dat het zich concentreert op de 
nieuwste vorderingen van de we-
tenschap, zonder zich al te veel 
te verwijderen van het eigenlijke 
thema: ‘de verrigtingsleer’.26 
Rooseboom toont zich hiermee 
een man van de praktijk, wat hij 
als Gouds stadsdokter ook was.

Naast Büchner en Rooseboom 
was er nog iemand uit de Goud-
se medische sector van wie een 
geschrift door Van Goor op de 
persen werd gelegd. De apotheker A.A.G. van Iterson 
bezorgde Van Goor in 1848 een vertaling van een hand-
boek voor apothekers, geschreven door F. Mohr, geti-
teld Werktuigkunde voor den apotheker, of beschrijving en 
afbeelding der werktuigen in de apotheek en het labora-
torium.27

Tot slot was er ook nog een Gouwenaar uit de juri-
dische sector die de weg wist te vinden naar Van Goor. 
Notaris W.J. Fortuijn Droogleever schreef het in 1859 uit-
gegeven boekje Geschiedenis der werkinrigting tot wering 
van de bedelarij te Gouda. De uitgeverij prees dit werkje 
in advertenties niet alleen aan voor Gouwenaars, maar 
ook en vooral elders, waar menschenvrienden uitzien 
naar middelen om hunne liefdadigheid op ene vrucht-
dragende wijze uit te oefenen’’.28

Büchner de aanwezigheid van een professionele uitgeve-
rij in de stad benut voor het op schrift uitdragen van zijn 
ideeën. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen 
dat de arts, die op dat moment al 40 jaar als medicus 
actief was in de stad, zelf het initiatief heeft genomen 
tot deze uitgave en de drukkosten ook zelf heeft betaald 
of voorgeschoten.

Het grootste deel van de inschrijvers, 42 personen, 
verdiende zijn brood als koopman of fabrikant. Dit moet 
het kapitaalkrachtige deel van de Goudse bevolking zijn 
geweest, op wie Büchner ongetwijfeld zijn oog liet vallen 
voor de financiering van zijn dure plannen op het vlak 
van hygiëneverbetering. Politieke en juridische steun 
daarbij was eveneens onontbeerlijk en het wekt dan ook 
geen verbazing dat 32 inschrijvers een politieke of amb-
telijke functie vervulden. Voor de 9 juristen die inteken-
den geldt ongeveer hetzelfde. Dat er ook een groep van 
10 militairen het boek aanschaften, past bij hun maat-
schappelijke betrokkenheid en leesgierigheid die ook bij 
andere uitgaven van Van Goor opvielen. Uiteraard ont-
braken vertegenwoordigers uit het onderwijsveld niet 
op de lijst, 10 in getal, onder wie ‘oude bekenden’ als 
Terwen, Kluitman en schoolopziener Hinloopen Lab-
berton. Maar ook Van Goors lexicograaf J. Kramers Jzn. 
komt als (privaat)onderwijzer op de lijst voor. Tot slot 
treffen we ook representanten van de geestelijkheid op 
de intekenlijst aan (7); dit keer niet alleen reformatori-
sche predikanten, maar ook een joodse leraar en twee 
rooms-katholieke priesters. Met al deze kopers bereik-
ten Van Goor en Büchner een aanzienlijk deel van de 
Goudse elite.

Opvallend afwezig op de intekenlijst is stadsdokter 
J.G. Rooseboom. Volgens historicus Nico Habermehl is 
het ontbreken van zijn naam geen toeval, maar toe te 
schrijven aan het slepende conflict van deze medicus 
met Büchner, zijn voorganger als stadsdokter in Gouda.25 

Rooseboom zou twee jaar later, in 1845, zelf ook een 
plek krijgen op de fondslijst van Van Goor, niet als auteur 
maar als vertaler. Hij vertaalde uit het Duits een gezag-
hebbend medisch handboek van de Zwitser G. Valentin, 
hoogleraar te Bern, dat in het Nederlands de titel Na-
tuurkunde van den mensch meekreeg. Van Goor zorgde 

De Goudse arts J.G. Rooseboom 
leverde Van Goor de Nederlandse 
vertaling van de Natuurkunde 
van den mensch van de Zwitser G. 
Valentin. Het boek werd door de 
Goudse uitgeverij fraai uitgegeven 
met rijk versierde band, collectie 
Abels (foto Nico J. Boerboom)
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bij zijn overlijden nog maar 54 jaar oud, maar had in 32 
jaar een bedrijf van formaat opgericht en aan zijn zoons 
nagelaten. Dat hij een stevig fundament heeft gelegd 
blijkt wel uit het feit dat de uitgeverij, na verhuizing van 
Gouda naar Den Haag in 1932, nog steeds bestaat, zij het 
als ‘weggestopt’ onderdeel van Uitgeverij Het Spectrum. 

Ten slotte

De samenwerking met diverse vooraanstaande Gouwe-
naren heeft Gerrit Benjamin van Goor geen windeieren 
gelegd. Ten minste negen mannen en een vrouw lever-
den bij zijn leven als auteur of vertaler kopij voor zijn 
fonds. Zij vormden daarmee een van de pijlers onder 
de op- en uitbouw van zijn uitgeverij en hij gaf omge-
keerd de Goudse elite de mogelijkheid tot publiceren, 
waar gretig gebruik van is gemaakt. De grondlegger van 
de uitgeverij kwam dusdanig in goeden doen, dat hij in 
1869 in staat was het voorname Huis van Strijen, ook het 
voormalige stadskasteel van de patriot Cornelis Joan de 
Lange van Wijngaarden aan de Westhaven, te kopen. 
Daarmee liet Van Goor zien dat hij zichzelf 30 jaar na zijn 
komst naar Gouda had opgewerkt tot een prominent lid 
van de stedelijke elite. Hij woonde vanaf dat moment 
niet meer naast zijn bedrijfspand aan de Kleiweg, maar 
aan de belangrijkste gracht van de stad, in een van de 
meest prestigieuze panden die daar door de eeuwen 
heen zijn gebouwd door kooplieden en regenten. 

Lang heeft Gerrit Benjamin van Goor echter niet van 
zijn verworven status kunnen genieten. Zijn gezondheid 
was vanaf 1860 al gestaag achteruit gegaan. Om die re-
den had hij in januari 1868 zijn debietzaak, drukkerij en 
een klein gedeelte van zijn uitgaven al overgedaan aan 
zijn zoons Dirk Lulius van Goor en Jacob Meinard Noot-
hoven van Goor. Senior hield het meest vermogen gene-
rerende deel van het fonds nog onder zich, waaronder 
de woordenboeken. Op 5 juni 1871, bij een bezoek aan 
een kuuroord, overleed hij in Bad Wildungen.29 Hij was 

Het vroegere bedrijfspand aan de Kleiweg (foto Nico J.Boerboom)

25. Habermehl, W.F. Büchner, 19-20.
26. G. Valentin, Natuurkunde van den mensch. Uit het Hoogduitsch 
door J.G. Rooseboom, Med. Doctor te Gouda (Gouda 1845) v-vi: 
Voorrede van den vertaler.
27. samh, Goudse librije 541 E 81.
28. Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden. Achterzijde losse afle-
vering 1859.
29. Van Veen, Drie generaties Van Goor, 32-33.


