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Van de redactie

Paul van Horssen

Als zelfstandig bedrijf bestaat uitgeverij Van Goor niet 
meer, maar uitgeverij Het Spectrum maakt nog graag ge-
bruik van de zo bekende naam om boeken uit te geven.

Gerrit Benjamin van Goor vestigde zich in 1839 in Gou-
da op de Kleiweg en de door hem gestichte uitgeverij 
heeft tot 1929 vanuit Gouda haar boeken het daglicht la-
ten zien. Behalve door onder andere de uitgave van kin-
derboeken is de uitgeverij ook bekend geworden door 
de woordenboeken van Jacob Kramers.

Paul Abels, Margreet van Wijk en Jean-Philippe van der 
Zwaluw doken in het omvangrijke archief van de familie 
Van Goor. Het resultaat is een themanummer dat hele-
maal gewijd is aan deze uitgever.

Jean-Philippe van der Zwaluw leidt u verder in met zijn 
artikel ‘Een landelijk bekende Goudse uitgeverij/drukke-
rij’. Ook vertelt hij het levensverhaal van Jacob Kramers, 
een leven met een onverwachte en droevige afloop. 

Paul Abels laat zien dat Benjamin van Goor en de 
Goudse elite in korte tijd een voor beide zijden profijte-
lijke samenwerking hebben opgebouwd.

Boeken moeten worden verkocht. In die tijd zetten 
de boekverkopers colporteurs in. Margreet van Wijk laat 
zien hoe belangrijk de inzet van zo’n colporteur voor uit-
geverij Van Goor was.

Van Goor gaf boeken uit, verkocht boeken maar druk-
te ze ook zelf. Later werd die taak overgenomen door 
drukkerij Koch & Knuttel aan de Turfmarkt. Gert Jan Jan-
sen laat Loek Meulenberg in ‘Gouwe Verhalen’ aan het 
woord. De laatste heeft korte tijd gewerkt bij die druk-
kerij en is nog steeds actief in de Drukkerswerkplaats in 
de Chocoladefabriek.

Onze oproep in Tidinge 2 van dit jaar om mee te denken 
over, suggesties te doen voor of om bijdragen te leveren 
aan de themanummers van het jubileumjaar 2022 (Gouda 
750) heeft al leuke en inspirerende reacties opgeleverd. 
Hieronder nog ter herinnering de verschillende thema’s:
1. De stad en haar denkers. Wat was de betekenis van 

Coornhert en Erasmus voor de Goudse politiek in die 
tijd? Welke bekende of onbekende denkers herberg-
de de stad nog meer en wat droegen die bij aan het 
geestelijk klimaat? 

2. De stad en haar producten. Bier en stroopwafels zijn 
daarvan enkele markante voorbeelden. 

3. De stad en het water. De historie van Gouda als echte 
waterstad is doordrenkt met water. 

4. De stad door vreemde ogen. Hoe keken en kijken 
mensen van elders naar Gouda? 

Aarzelt u niet om de komende maanden ons te blijven 
bestoken met uw ideeën, gedachten of artikelen over 
deze thema’s. Stuur ze naar ons emailadres redactie-
tidinge@diegoude.nl.

Portret van Gerrit Benjamin van Goor (samh, archief Noothoven van 
Goor)
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Een landelijk bekende Goudse  
uitgeverij/drukkerij

Jean-Philippe van der Zwaluw

Bokken met letterkasten erin van de Drukkerswerkplaats Gouda in de Chocoladefabriek (foto auteur)



93

Ti
di

ng
e 

20
19

Het voormalige pand 
van Koch & Knuttel op 
de Turfmarkt (foto Nico 
J.Boerboom)

Negen decennia lang heeft Gouda een 
spraakmakende uitgeverij binnen zijn gren-
zen gehad: Van Goor. Van haar oprichting in 
1839 tot haar verhuizing naar Den Haag in 
1929 gaf deze uitgeverij annex drukkerij en 
(kantoor)boekhandel honderden boeken uit 
die haar naam – en die van Gouda – in het 
hele land vestigden. Tienduizenden woor-
den-, school- en andere boeken vonden in 
deze jaren grif hun weg naar jong en oud 
en vormden de pijlers onder een rendabele 
economische activiteit.

Gerrit Benjamin van Goor is pas 23 als hij zijn woonplaats 
Zaltbommel in 1839 voor Gouda verruilt en zich aan de 
Goudse Kleiweg vestigt. Hij heeft zijn uit Buren afkom-
stige ouders koopman Dirk van Goor (1779-1857) en 
huisvrouw Benjamina Maria Lulius (1796-1875) bij zich.1 
Aan de Kleiweg opent hij met van zijn oudoom Jacob 

Meinard Noothoven geërfd kapitaal een uitgeverij met 
drukkerij en boekhandel. Vanaf het begin legt hij veel ac-
tiviteit aan de dag. Zijn eerste uitgaven zijn herdrukken 
van populaire jeugd- en woordenboeken, zoals Willem 
Ysbrandsz. Bontekoe van Johannes Daane, Nuttige tijdkor-
ting voor de jeugd en Het uitstapje naar de oude Anna van 
Anna Barbara van Meerten, Wandelingen met mama van 
Alexander Cranendoncq en Nieuw Fransch-Nederduitsch 
en Nederduitsch-Fransch woordenboek (twee delen) van 
Simon van Moock.2

Deze eerste uitgaven dragen alleen de naam ‘G.B. van 
Goor, Gouda’ en geen jaartal. Ze zijn vooral bedoeld om 
geld in het laatje te brengen en de uitgeverij bekendheid 
te geven. Maar Gerrit Benjamin wil meer dan alleen her-
drukken uitgeven. Vandaar dat hij contact zoekt met le-
den van de Goudse elite die hem van origineel werk kun-
nen voorzien (zie artikel van Paul Abels). Verder neemt 
hij al in 1840, als eerste uitgever in Nederland, een lexi-
cograaf in dienst, die hem kan verzekeren van een re-
gelmatige productie van woordenboeken (zie artikel van 
Jean-Philippe van der Zwaluw). En hij steekt veel tijd, 
geld en energie in het opbouwen van een goede produc-
tie- en distributieorganisatie met een landelijk dekkend 
netwerk van boekhandels. Eind 1840 keert hij overigens 
even terug naar Zaltbommel om te trouwen met uitge-
vers-/drukkersdochter3 Anna Walradina  Noman (1816-
1888), die hem naar Gouda volgt en met wie hij twee 
zoons en twee dochters4 zal krijgen.5

1. Zie samh, NH-kerk, Lidmatenboek Sint-Janskerk 1780-1873, onge-
nummerde folio, juni 1839.
2. De Koninklijke Bibliotheek (KB) geeft als jaar van uitgifte van deze 
boeken ± 1835 aan. Dit is voor soortgelijke herdrukken van deze 
boeken door andere uitgevers heel goed mogelijk, maar G.B. van 
Goor was toen nog niet actief in Gouda.
3. Haar vader is uitgever/drukker Johannes Noman (1774-1833), haar 
moeder boekhandelaarster Anna Johanna Maria van Haaren (1785-
1845).
4. Reeds vóór hun huwelijk hebben Gerrit en Anna al een zoontje 
gehad, Dirk (1839-1839), maar deze is drie weken na zijn geboorte 
overleden. Hun dochters heten Anna Wijnanda Agneta (1845-1859) 
en Benjamina Maria (1846-1889).
5. Zie webpagina https://www.genealogieonline.nl/database-schaap/
I3870.php.



94

Ti
di

ng
e 

20
19

dan 1929, verlaat Uitgeversmaatschappij G.B. van Goor 
Zonen de stad aan de Hollandsche IJssel en wordt het 
Goudse deel van het bedrijfsarchief afgesloten. In Den 
Haag zal Van Goor nog ruim veertig jaar zelfstandig blij-
ven, tot zij in de jaren zeventig wordt overgenomen door 
uitgeverij Het Spectrum, die de naam Van Goor dan nog 
wel als imprint handhaaft voor een deel van haar kinder- 
en jeugdliteratuur.9 

Tot aan genoemde verhuizing in 1929 zal Koch & Knut-
tel de rol van huisdrukker vervullen en veel drukwerk 
voor Van Goor verzorgen.10 De verzelfstandigde drukkerij 
zal zich steeds meer specialiseren in kleurendrukwerk 
van hoge kwaliteit. Wel verandert haar naam medio ja-
ren zestig in N.V. Drukkerij voorheen Koch & Knuttel en 
wordt zij onderdeel van Unilever Nederland. Er is dan al 
een grote offset-drukkerij die niet in de panden aan de 
Turfmarkt is gevestigd maar in een modern bedrijfspand 
langs het spoor naar Utrecht. Hier worden tijdschriften 
en reclamefolders gedrukt. Bij de overname door Uni-
lever telt het bedrijf zo’n 220 medewerkers (zie het 
Gouweverhaal van Gert Jan Jansen). Tot aan 1975 zal het 
drukken van boeken aan de Turfmarkt gebeuren. Voor 
zover bekend, is De tinnen huzaar van Alet Schouten het 
laatste boek dat dan van de Goudse persen komt.11 

Die twee zoons, Dirk Dirk Lulius van Goor (1842-1882) 
en Jacob Meinard Noothoven van Goor (1847-1906), gaan 
op enig moment in de uitgeverij/drukkerij annex boek-
handel helpen. Deze heeft haar naam inmiddels geves-
tigd dankzij de uitgave van een hele reeks goed lopende 
kinder-, school- en woordenboeken. Van 1841 tot 1882 
is G.B. van Goor zelfs mede-uitgever van het Staatsblad 
van het Koningrijk der Nederlanden. In 1868 nemen Dirk 
en Jacob enige bedrijfsactiviteiten van hun vader over 
en verschijnt voor het eerst een boekje, Tellen leeren en 
prentjes kijken aan moedersschoot van Anne Diederik van 
Buren Schele, met ‘G.B. van Goor Zonen’ als uitgever. 
Vader Gerrit Benjamin en moeder Anna Walradina ver-
huizen het jaar daarop naar Westhaven 52, de kapitale 
woning die het maatschappelijke succes van de familie 
verbeeldt. Het stel hoopt hier van een rustige oude dag 
te genieten.6

Vanaf 1868 verlaten dus twee soorten boeken en boek-
jes het pand aan de Kleiweg. Sommige hebben ‘G.B. van 
Goor’ en andere ‘G.B. van Goor Zonen’ als uitgever. Aan 
deze verwarrende situatie komt een eind als de vader/
oprichter op 5 juni 1871 in het Duitse Niederwildungen 
overlijdt. Zijn zoons nemen de zaak dan helemaal over, 
breiden de uitgeversactiviteiten uit – uiteraard vanaf nu 
alleen met de toevoeging ‘Zonen’ – en stoten zelfs de 
boekhandel af om zich volledig op de uitgeverij te kun-
nen richten. Er komen vele nieuwe boeken uit en menig 
bestaand werk wordt in een nieuwe, verbeterde editie 
herdrukt (zie artikel van Margreet van Wijk). Als oudste 
broer Dirk in 1882 overlijdt, komt Jacob Meinard er al-
leen voor te staan. In 1893 besluit hij de drukkerij af te 
stoten. Deze wordt overgenomen door Johan Karel Koch 
en Hendrik Knuttel die hun nieuwe drukkersbedrijf aan 
de Turfmarkt vestigen onder de naam Koch & Knuttel.7

Als in 1906 Jacob Meinard overlijdt,8 neemt diens zoon 
Isaäc Noothoven van Goor (1879-1967) het roer van de 
uitgeverij over. Isaäc heeft weinig affiniteit met Gouda 
en gaat in Den Haag wonen. Hij wil zijn uitgeverij ook 
naar de Hofstad verplaatsen, maar slaagt er jarenlang 
niet in een geschikt pakhuis te verkrijgen, benodigd voor 
de opslag van boeken, papier en andere materialen. Als 
hij de benodigde ruimte eindelijk vindt, we schrijven 

6. Zie L.K. Herstel-de Koekkoek, Portret van een patriciërswoning – De 
geschiedenis van het huis Westhaven 52 te Gouda, 91-93.
7. Zie Op eigen Terrein – Personeelsorgaan van Unilever NV, 20e jaar-
gang no. 7, 9 april 1965, 144.
8. De broers Dirk Dirk Lulius en Jacob Meinard Noothoven van 
Goor, hun moeder Anna Walradina en hun echtgenotes Elisabeth 
Romeijn (1842-1896) resp. Jacqueline Anne Francoise Roest van 
Limburg (1847-1907) zijn op de oude begraafplaats van Gouda ter 
aarde besteld.
9. Zie webpagina https://nl.wikipedia.org/wiki/G.B._van_
Goor_%26_Zonen_Uitgeversmaatschappij.
10. Het laatste boek dat door G.B. van Goor Zonen – inmiddels in 
Den Haag – is uitgegeven en door Koch & Knuttel in Gouda is ge-
drukt, is volgens gegevens van de KB de vierde druk van Het zee-
rooversjongetje (1929) van Marie van Zeggelen.
11. Informatie afkomstig van de K.B.
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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.
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Woordenboeken waarin spelling, uitspraak 
en betekenis van Nederlandse woorden 
worden gegeven dan wel woorden naar 
of vanuit het Frans, Duits of Engels wor-
den omgezet, zijn – in papieren of digitale 
vorm – tegenwoordig de normaalste zaak 
van de wereld. De papieren varianten stam-
men veelal uit de 19e eeuw, toen uniforme 
spelling een steeds hogere prioriteit kreeg. 
Slechts weinigen weten dat een van Neder-
lands eerste en beroemdste lexicografen of 
woordenboekschrijvers in Gouda actief was: 
Jacob Kramers.

Jacob Janszoon Kramers wordt op 28 september 1802 in 
Dordrecht geboren als zoon van winkelbediende Jan Kra-
mers en huisvrouw Geertruij Schouten.1 Hij brengt daar 
ook zijn jeugd door, volgt er een opleiding en trouwt 
er op 7 augustus 1822 met de op 8 september 1797 in 
Spaarndam geboren2 maar op dat moment in Gouda wo-
nende Catharina Schouten, dochter van Cornelis Schou-
ten en Sophia Charlotta Stroobach. Hoewel Jacob dan 
nog geen twintig is, heeft hij zijn diploma als onderwijzer 
al en heeft hij voldaan aan zijn verplichtingen krachtens 
de Wet op de Nationale Militie. Bij het huwelijk treden 
als getuigen op boekbinder Hendrik Kramers, Jacobs ou-
dere broer, en de Goudse onderwijzers Jacob en Simon 
Dirk Schouten, Catharina’s broers.3 

Het tragische einde van een beroemde lexicograaf

jacob janszoon kramers (1802-1869) en zijn veelsoortige woordenboeken

Jean-Philippe van der Zwaluw

De handtekeningen die Jacob Kramers en Catharina Schouten in 1822 
onder hun huwelijksakte zetten (foto auteur). 

Het heeft er alle schijn van dat het een ‘moetje’ is, 
want Catharina bevalt op 15 december dat jaar van een 
dochter, Geertruida Johanna. De baby ziet het levens-
licht in Vreeswijk, waar Jacob een baan als onderwijzer 
heeft gevonden. Het lijkt een gelukkig huwelijk, want er 
zullen nog tien kinderen komen van wie er twee op zeer 
jonge leeftijd overlijden.4 Het gezin Kramers verhuist in 
1827 naar Schoonhoven, waar Jacob instituteur oftewel 
kostschoolhouder alsmede hoofd van de Nederduitse en 
Franse school wordt.5 In 1833 krijgt hij echter problemen. 
De lokale commissie van ‘schooltoevoorzigt’ onderzoekt 
klachten over Jacobs ‘zedelijk gedrag’ en treft een ver-
waarloosde kostschool aan. ‘Uit compassie met zijn ge-
zin’ wordt besloten Jacobs aanstelling aan de dagschool 
voort te zetten maar voor de kostschool een vervanger 
te benoemen. Het mag niet baten. Jacob krijgt proble-
men met een hulponderwijzer en de geruchten over zijn 
‘zedelijk gedrag’ houden aan. Op 21 oktober 1834 voelt 
hij zich genoopt ontslag te nemen als stadsonderwijzer.6 
In 1837, na tussentijds nog twee jaar als “taalmeester” 
in Leiden te hebben gewerkt7, komt het gezin naar Gou-
da, waar een woning aan de Spieringstraat 137 8 wordt 
betrokken. In deze stad heeft Jacob een aanstelling als 
hulponderwijzer gekregen op de kostschool voor jonge 
heren van J. Schouten.
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Het gezin-Kramers, vader, moeder en acht kinderen, neemt in 1837 zijn 
intrek aan de Spieringstraat 137, op de hoek van de toenmalige Hoef-
steeg ( foto auteur)

Gelegenheidsdichter 

Als Jacob in Gouda zijn onderwijzersambt op zich neemt, 
heeft hij reeds als gelegenheidsdichter enkele pennen-
vruchten in het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen 
gepubliceerd. In zijn Schoonhovense jaren waren daarin 
verschenen zijn ‘Bij het sluiten der winter vergaderingen 
van het departement Schoonhoven der Maatschappij: 
tot nut van ‘t algemeen’ (1831), ‘Feestzang, ter opening 
van de openbare prijsuitdeeling der stads Nederduit-

sche-, Fransche- en teekenscholen, te Schoonhoven, op 
den 2 sept. 1831’ (1831), ‘De Ezel’ (1832), ‘Het gevecht 
van den Leeuw en den Stier (1568)’ (1833) en ‘Neêrlands 
koning’ (1834).9

Het eerste gedicht uit 1831 is een ode aan het leven en 
tegen de doodstraf, het tweede een lofdicht op deugd, 
onderwijs en wetenschap en tegen dwingelandij, bijge-
loof en onwetendheid. Evenals in zijn latere gedichten 
betoont hij zich hierin een fervent aanhanger van het 
‘God, vaderland en Oranje’ en van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut). Hij prijst in ‘De 
Ezel’ de wijsheid en voorzichtigheid van de ezel en zijn 
koppige verzet tegen een ondraaglijk juk. In de twee 
laatstgenoemde gedichten uit hij zijn bewondering voor 
de strijd van Willem van Oranje tegen de hertog van Alva 
respectievelijk zijn scherpe afkeuring van de Belgen, die 
zich van het koninkrijk wensen af te scheiden en aldus de 
door God gegeven koning Willem I verwerpen.10 

1. Regionaal Archief Dordrecht (rad), ac. 11, inv.nr. 10, Kerkelijke re-
gisters, Nederduitsch Gereformeerde gemeente, Dopen 1738-1812, 
1791, 1795, 1811, ongenummerd folium betreffende oktober 1802 (p. 
490 van 583 in digitale versie).
2. Noord-Hollands Archief, collectie Spaarndam, archief 3052, inv.
nr. 72, Kerkelijke registers, Nederduitsch Gereformeerde gemeente, 
Dopen, 1596-1904 Trouwen 1596-1666, fol. 190 (p. 384 van 691 in di-
gitale versie).
3. rad, Registers van de burgerlijke stand, Huwelijken 1818-1822, 
jaar 1822, p. 82-83 (p. 11-12 van het tweede deel van 1822 in digitale 
versie).
4. De kinderen van Jacob en Catharina Kramers zijn Geertruida 
Johanna (1822-1866), Cornelis (1824-1864), Jan (1825-1871), Sophia 
Charlotta (1827-1917), Jacob Hendrik (1828-1848), Hendrik Willem 
(1830-1884), Catharina (1831-1835), Willem Simon (1833-1834), Wil-
lem Simon (1834-1887), Simon Dirk (1836-1908) en Catharina Jacoba 
(1839-1897). Informatie verkregen via website wiewaswie.nl. 
5. Zie J. Rijlaarsdam, ‘Het Goudse Onderwijzersgezelschap – De 
vernieuwing van het onderwijs in de negentiende eeuw’, Tidinge 
van Die Goude, 2012-3, 78. Het gezin Kramers woont onder meer in 
de Lopikerstraat, (toenmalig) huisnummer 552, zie samh, collectie 
Schoonhoven, Volkstelling 1829, 117.
6. Informatie verkregen uit H.J.C. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer 
naar de school’. Twee schoolhoofden en de dagelijkse gang van zaken bij 
het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, 175. Eigen uitgave, Ridderkerk, 2010.
7. Het gezin woont hier in een woning aan de Hoogewoerd, wijk 3, 
(toenmalig) nummer 338.
8. In die tijd Spieringstraat 97, zie samh, collectie Gouda, Bevol-
kingsregister 1840, wijk C, p. 48, en Registers der Bevolking, Straten 
met huisnummeringen 1900, 103.
9. Vaderlandsche letteroefeningen, 1831, 392-398; ib. 765-759; 1832, 557-
563; 1833, 475-480; 1834, 487-491.
10. Zie voor deze gedichten de Digitale Bibliotheek voor de Ne-
derlandse letteren, webpagina http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.
php?id=kram010.
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omgang met God, in proza en poëzie16 (onder het pseu-
doniem B. Markers).17 Het stuk De vuurtoren, dat hij aan 
zijn zus opdraagt, is overigens een bewerkte vertaling uit 
het Duits.18

Zijn persoonlijkste geschrift brengt hem in contact 
met uitgever-drukker Gerrit Benjamin van Goor: Hulde 
aan den Weledelen Zeer Geleerde Heer J.H.L. Haan, Chi-
rurgiae Doctor en Operateur te Rotterdam.19 Jacob laat in 
1840 namelijk bij de jonge Goudse uitgeverij-drukkerij 
de verzen tot een boekje maken die hij aan genoemde 
arts heeft gewijd uit dank voor de geslaagde operatie 
‘van den steen’ bij zijn achtjarige zoontje Hendrik Wil-
lem. Deze verzen heeft hij eerder dat jaar voorgedragen 
op een bijeenkomst van de Goudse afdeling van ’t Nut. 
Jacob gunt lezer en luisteraar hier een inkijkje in zijn pri-
véleven, want uit de tekst spreekt duidelijk de helse pijn 
van zijn zoontje en de grote angst van hem en zijn vrouw 
om hun kind te verliezen. Een niet geheel ongegronde 
angst, want in Schoonhoven ontvielen hun reeds een 
eenjarig zoontje en een driejarig dochtertje.

Lexicograaf 

Dat eerste contact met Van Goor krijgt een vervolg. De 
hiervoor genoemde, in Gouda geschreven fabels op rijm, 
die in 1841 verschijnen, zijn reeds op verzoek van de 
uitgever tot stand gekomen.20 Het is niet zo vreemd dat 
juist aan Jacob zo’n verzoek wordt gericht. Al vanaf zijn 
aankomst in Gouda maakt hij indruk als hulponderwijzer 
op Schoutens kostschool voor jonge heren en als verzor-
ger van privéonderwijs, met name dankzij zijn kennis van 
talen en wetenschappen en zijn didactische kwaliteiten. 
Bij zijn bezoeken aan Gouda in 1838 en 1845 is school-
inspecteur Henricus Wijnbeek telkens vol lof over hem.21 
Om deze reden verricht Kramers in de jaren na 1841 re-
gelmatig op freelance basis redactie- en correctiewerk 
voor Van Goor, die zijn bedrijf steeds verder uitbouwt 
en daartoe steeds meer medewerkers in dienst neemt.

Als Van Goor in 1845 een afzetmarkt voor goede woor-
denboeken ziet, wil hij een Nieuw Algemeen Kunstwoor-
denboek uitbrengen, met Jacob Kramers als samenstel-
ler-redacteur. Dan verneemt hij dat de Dordtse uitgever 

Als hij met zijn inmiddels redelijk grote gezin in 1837 
in Gouda aankomt, is hij vijfendertig en werkt hij aan 
twee lesboekjes: Fransche lees- en vertaaloefeningen 
voor eerstbeginnenden, 1ste stuk en 2de stuk.11 Hij zal ook 
hier liedteksten, gedichten en fabels schrijven. Uit zijn 
Goudse jaren stammen: Gezangen voor de jeugd op mu-
zijk gebragt voor drie stemmen, met begeleiding van de 
piano-forte ad libitum, 1ste stuk en 2de stuk 12, het licht hu-
moristische Proeve van luimige dichtstukjes (waarin drie 
van zijn Schoonhovense gedichten zijn opgenomen)13, 
de bewerking van Aesopus’ dierenverhalen in Keur van 
Fabelen voor de Nederlandsche jeugd in versmaat14, het 
treurspel in twee bedrijven De vuurtoren15 en Het kind in 

Jacob Kramers’ eerste klus voor Van Goor is een vertaling op rijm van 
veertig fabels van Aesopius, de Keur van Fabelen voor de Nederland-
sche Jeugd in versmaat. Deze bundel komt in 1841 uit (foto auteur)
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als Schrijver gunstig bekend [sic!] (die in zijne zaak door 
de hulp van vele ervarene mannen in allerlei vakken van 
geleerdheid en kunst wordt gerugsteund), te verzoeken 
zijnen naam op den titel[pagina] te plaatsen.’22 

Een besluit dat Kramers’ faam verder zal doen toe-
nemen. Jacob leunt bij zijn werk aan dit ‘woordenboek-
debuut’ zwaar op het Allgemeine verdeutschende und 
erklärende Fremdwörterbuch van J.W.A. Heyse, het Frem-
dwörterbuch van J.H. Kaltschmidt en het Frans-Duitse 
woordenboek van D.J. Mozin (zijn Frans is beduidend 
beter dan zijn Duits en hij gebruikt laatstgenoemd woor-
denboek dan ook om zich van de juistheid van zijn Duits-
Nederlandse vertaling te vergewissen). Qua etymologie 
beroept hij zich op het werk van hoogleraar Buschman.23 
Als de laatste aflevering is voltooid, verschijnt kort daar-
na, in mei 1847, de gebonden editie. Vanaf het begin is 
deze uitgave een groot succes. In 1855 verschijnt een 
tweede, in 1863 een derde en in 1886 een vierde druk, 24 
waarna de vijfde en laatste druk in 1912 met de verkorte 
versie (zie hieronder) tot één grote Kramers’ Woorden-
tolk wordt samengevoegd. Deze bestaat, uiteraard in 
bewerkte vorm, nog steeds en wel als Prisma Handwoor-
denboek Nederlands.

De ernstige en perfectionistisch ingestelde Jacob 

Jacobs vaste aanstelling 
als lexicograaf maakte 
het mede mogelijk het 
luxueuzere Oosthaven 58 
te betrekken (foto auteur)

11. Eerst bij de uitgeverij van zijn zwager: S.D. Schouten, Oudewa-
ter, 1836 resp. 1837. In 1842 verschijnt nog een editie bij F.H. Kroon 
in Oudewater. Later, in 1849, zal Jacob deze boekjes in herziene 
vorm bij Van Goor onderbrengen.
12. Bij uitgeverij S.D. Schouten, Oudewater, 1840, resp. G.B. van 
Goor, Gouda, 1840.
13. Bij uitgeverij S.E. van Nooten, Schoonhoven, 1841.
14. Bij uitgeverij G.B. van Goor, Gouda, 1841. Dit werk zal na Kra-
mers’ dood door deze uitgever – inmiddels G.B. van Goor Zonen 
– opnieuw worden uitgegeven, in 1870, dan voorzien van kleuren-
plaatjes en onder de titel Fabelen voor de Nederlandsche jeugd in vers-
maat.
15. Ibidem, 1843.
16. Ibidem, 1847.
17. Zie A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. 
Bijvoegsel, pag. 337. J.J. van Brederode, Haarlem, 1878.
18. E. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’. In 
N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun makers, 105. sdu, Den 
Haag, 1998.
19. Dit is de titel op de omslag. Op de titelpagina staat ‘Offer der 
Dankbaarheid toegebragt aan den Weledelen Zeer Geleerden Heer 
J.H.L. Haan, Chirurgiae et Art. Obst. Doctor te Rotterdam, door J. 
Kramers J.Z., na de gelukkig volbragte operatie van den steen aan 
zijn achtjarige zoontje Hendrik Willem’.
20. Zie J. Kramers Jz., Keur van Fabelen voor de Nederlandsche jeugd in 
versmaat, met 21 pl., p. 5. G.B. van Goor, Gouda, 1841.
21. Zie J. Rijlaarsdam, ‘Het Goudse Onderwijzersgezelschap, 78.
22. Aangehaald in J. Posthumus, ‘Gerrit Benjamin van Goor (1816-
1871). Vijf episoden uit het leven van een doortastend zakenman-
uitgever’, 75-76. In N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun ma-
kers. sdu, Den Haag, 1998.
23. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 108.
24. Zie J. Posthumus, ‘Gerrit Benjamin van Goor (1816-1871). Vijf epi-
soden uit het leven van een doortastend zakenman-uitgever’, 76. In 
N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun makers. sdu, Den Haag, 
1998.

Blussé en Van Braam aan een heruitgave van het door de 
pas overleden Petrus Weiland (1754-1842) samengestel-
de Kunstwoordenboek werkt. Hij besluit hierop de titel te 
wijzigen in Algemeene Kunstwoordentolk en de blijkbaar 
goede reputatie van Kramers als troef te gebruiken, zo-
als blijkt uit een rondschrijven van eind 1846. ‘Daar ik 
nu vermeen te mogen vaststellen, dat mijne Uitgave en 
de boven vermelde herdruk zeer veel van elkander zullen 
verschillen, zoo vond ik het ook gepaster den titel enigs-
zins te wijzigen, en tevens den hoofdbewerker, reeds 
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Reeds in 1848 verschijnt 
Jacob Kramers’ naam in 
de titel van twee publica-
ties: Kramers’ woor-
denschat en Kramers’ 
woordentolk verkort (foto 
auteur)

 Kramers wordt al snel een uiterst waardevolle kracht 
voor de uitgeverij, en krijgt dan ook in 1847 – voor zover 
bekend als eerste lexicograaf in Nederland – een vaste 
aanstelling. 25 Eind dat jaar verschijnt de eerste afleve-
ring van zijn volgende project, het Geographisch-Sta-
tistisch-Historisch Handboek, of Beschrijving van het We-
tenswaardigste uit de Natuur en Geschiedenis der Aarde en 
harer Bewoners. Dit betekent overigens niet dat Kramers 
exclusief voor Van Goor werkt. Zo verschijnt in augustus 
1848 bij de Haagse uitgever J.L. van der Vliet het op diens 
verzoek samengestelde Kramers’ Woordenschat, een be-
knopte versie van de succesvolle Algemeene Kunstwoor-
dentolk. Jacobs naam verschijnt hier niet alleen op de 
titelpagina, maar zelfs in de titel.

Hoewel in het voorwoord van deze uitgave naar Van 
Goors grote editie wordt verwezen, is deze ‘not amu-
sed’. Terwijl Jacob met zijn inmiddels tot zes inwonende 
kinderen gereduceerde gezin in 1847 naar Oosthaven 58 
verhuist,26 prest zijn werkgever hem om snel een eigen 
verkorte versie van de kunstwoordentolk op te stellen. 
Dit wordt Kramers’ Woordentolk verkort die reeds in ok-
tober datzelfde jaar het licht ziet.27 Een succesvolle uit-
gave die al in 1850 haar vijfde druk zal beleven.

Het ‘merk’ Kramers groeit daarna langzaam uit tot een 
stam waaraan een grote variëteit aan woordenboeken 
kan worden opgehangen. In oktober 1849 rondt Jacob 
genoemd geografisch handboek af, dat tot 1 september 
1849 is bijgewerkt en in 1850 in twee kloeke gebonden 
delen verschijnt. Deze dubbeleditie richt zich vooral op 
emigranten, buitenlandse handelaren en politiek geïnte-
resseerde lezers.28 

Lente 1851 verhuist het gezin-Kramers naar een wo-
ning aan de Kattensingel, ter hoogte van (het huidige) 
nummer 75, 29 waarschijnlijk omdat dan nog slechts drie 
kinderen bij hun ouders wonen.30 Jacob blijft bij Van 
Goor werken, die zijn lexicograaf regelmatig onder druk 
zet om toch zo spoedig mogelijk zijn boekprojecten af 
te ronden. Zijn Geographisch Woordenboek der geheele 
Aarde, een uitgebreidere en geactualiseerde versie van 
zijn handboek uit 1847, verschijnt in delen van 1852 tot 
1855, en wordt in dat laatste jaar gebundeld en vindt 
gretig aftrek.31 

Moderne talen

In dezelfde periode maakt Van Goor plannen voor het 
uitgeven van woordenboeken die de moderne vreemde 
talen – Frans, Duits en Engels – aan het Nederlands kop-
pelen. Hij draagt Kramers op allereerst een Frans-Ne-
derlands en Nederlands-Frans woordenboek te maken. 
Deze wil zich hiervoor baseren op de woordenboeken 
van S.J.M. van Moock, maar komt er al snel achter dat 
deze uitgaven kwalitatief ondermaats zijn. Jacob be-
sluit tot een ambitieus project: een geheel nieuw Frans 
woordenboek. Hij zal er tussen 1854 en 1862 in fasen aan 
werken, en het verschijnt uiteindelijk in verschillende 
edities: Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch 
Woordenboek (1854-1856), en later tevens het Nouveau 
Dictionnaire Français-Néerlandais (1858) en Nieuw Neder-
landsch-Fransch Woordenboek (1862), en het Nouveau 
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Portret van Jacob Janszoon Kramers, door Maria Chevray, houtgravure 
op papier (Opgenomen in de uitgave Geographisch Woordenboek uit 
1855)  Collectie P.H.A.M. Abels; foto auteur.

25. Zie P.G.J. van Sterkenburg, Van woordenlijst tot woordenboek: in-
leiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands, 142. 
Brill, Leiden, 1984.
26. Zie samh, collectie Gouda, Bevolkingsregister 1850-1860, Wijk 
B, p. 102. Het alhier vermelde nummer 88 komt overeen met het 
huidige nummer 58, zie Registers der Bevolking, Straten met huis-
nummeringen 1900, 239.
27. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 108.
28. Geographisch-Statistisch-Historisch Handboek, of Beschrijving van 
het Wetenswaardigste uit de Natuur en Geschiedenis der Aarde en harer 
Bewoners, Eerste Deel, p. V.
29. In die tijd eerst nummer 115, daarna 116 en 159, zie Bevolkings-
register 1850-1860, Wijk Q, index 15990. Na 1900 is dit huis om-
genummerd tot nummer 75, zie Concordantie huisnummers 1909, 
wijk Q, pagina betreffende ‘Kattensingel tot Spoorstraat’.
30. Dochter Geertruida Johanna werkt als gouvernante in Woer-
den, zoon Jacob Hendrik is in 1848 overleden, zoon Jan is in 1849 
getrouwd met Clara Drost en zoon Cornelis in 1850 met Pieternella 
Theodora Wilhelm. Hendrik Willem en Sophia Charlotta zijn aan 
hun eigen leven begonnen en op zichzelf gaan wonen. Zij zullen 
later eveneens in het huwelijk treden.
31. De lijst intekenaars beslaat negentien pagina’s en omvat hon-
derden namen uit heel Nederland, inclusief Indië en Curaçao. Voor 
Gouda vinden we onder anderen de medici dr. G.P Büchner, dr. 
A. Romeijn en dr. O. van Haften de Cock, de onderwijzers dr. C.P. 
Burger en T. de Kroon, de tabaksfabrikant J.C. Stam en de hout-
zaagmolenaar W. Hoogendijk Wzn. Vijf jaar eerder, voor het Geo-
graphisch-Statistisch-Historisch Handboek, was de lijst intekenaars 
acht pagina’s lang.
32. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 110. 
33. Zie J. Posthumus, ‘Van Jaeger naar Kramers. De eerste halve 
eeuw van Kramers’ vertaalwoordenboeken Frans, Duits en Engels’, 
141. In N. van der Sijs (red.), Woordenboeken & hun makers. sdu, Den 
Haag, 1998.

Dictionnaire Français-Hollandais et Hollandais-Français 
(1862). Menigeen beschouwt deze imposante set boe-
ken als zijn magnum opus en het is niet zonder trots dat 
hij deze van zijn naam voorziet.32 

Ook voor deze uitgaven baseert hij zich behalve op zijn 
kennis van het Frans deels op bestaande (veelal Duitse) 
woordenboeken en lexicons en wordt hij geholpen door 
experts. Als in 1856 de eerste Franse woordenboeken 
zijn verschenen en Jacob aan twee Duitse is begonnen, 
zet Van Goor hem op een nieuwe klus: zakwoorden-
boeken. De Wet op het lager onderwijs van 1857 maakt 
het namelijk mogelijk extra vakken op lagere scholen te 

onderwijzen, waaronder vreemde talen. Menige school 
ziet hier wel brood in, en de commercieel ingestelde Van 
Goor ziet een nieuwe markt. Jacob maakt vaart met wat 
hij als een tussenproject beschouwt, en waaraan hij in 
eerste instantie wat minder aandacht besteedt. In 1857 
verschijnt het Nouveau Dictionnaire de Poche, Français-
Hollandais et Hollandais-Français, in 1858 het New poc-
ket-dictionary of the English and Dutch, and Dutch and 
English languages en in 1859 het Neues Taschen-Wörter-
buch, Deutsch-Holländisch und Holländisch-Deutsch.

Deze zakwoordenboeken, door de uitgever uitdruk-
kelijk voor scholieren bestemd, zijn in korte tijd gepro-
duceerd als licht bewerkte versies van wat oudere werk-
jes van de Leipziger uitgeverij Tauchnitz.33 Vanwege het 
haastwerk en de wat dubieuze herkomst (menig woord 
is eigenlijk al verouderd op het moment dat de boekjes 
worden gepubliceerd) heeft Jacob er geen behoefte aan 
zijn inmiddels goede naam als gedegen auteur-samen-
steller aan deze boekjes te verbinden. Op de titelpagina 
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verschijnt dan ook ene ‘A. Jaeger’ als eindredacteur. Als 
deze uitgaven de wereld in zijn gestuurd, pakt Jacob het 
werk aan de grote, volwaardige Duitse woordenboeken 
weer op. Daarna komen de Engelse woordenboeken aan 
de beurt. Ook hiervan lijkt hij zich echter enigszins te 
willen distantiëren, want zowel het Deutsch-Holländisch 
und Holländisch-Deutsch Wörterbuch (1862) als het Hol-
landsch-Engelsch en Engelsch-Hollandsch Woordenboek 
(1869) dragen de naam Jaeger. Tussendoor verschijnt in 
1865 nog de door hem bewerkte Vreemde-woordentolk: 
verklaring van de aan vreemde talen ontleende woorden 
en zegswijzen die in de kunsten en wetenschappen, in den 
handel en de zamenleving voorkomen.

Van Goors inzet op de moderne talen pakt heel goed 
uit, zeker als Thorbecke in 1863 met zijn Wet op het 
middelbaar onderwijs ook de deuren van deze scholen 
voor lessen Frans, Duits en Engels opent. Er zullen in de 
decennia die volgen negen drukken van het Franse zak-
woordenboekje worden uitgebracht, vijf drukken van 
het Duitse en zes van het Engelse. Pas als Jacob naar 
zijn gevoel voldoende aandacht aan deze boekjes heeft 
kunnen besteden, accepteert hij Van Goors verzoek om 
zijn naam eraan te verbinden. Aldus vernemen de lezers 
bij de derde gewijzigde druk van het Franse zakwoor-
denboek in 1866 (!) in het voorbericht dat A. Jaeger een 
pseudoniem is en dat Kramers de samensteller is.34 In 
1910 zullen de zakwoordenboeken overigens groter en 
dikker worden en opgewaardeerd tot woordenboeken.35

De opmerkelijke situatie ontstaat, dat de uitgever 
vanaf 1866 enige jaren twee parallelle, slechts licht af-
wijkende versies uitbrengt, een onder Kramers’ naam en 
een onder die van Jaeger. Wellicht vindt Van Goor dat het 
pseudoniem inmiddels zo veel ingang heeft gevonden 
dat het niet meteen kan worden geschrapt. Belangrijker 
is waarschijnlijk de overweging, dat we ons in een peri-
ode bevinden waarin een nieuwe spelling ingang vindt 
terwijl velen nog de oude spelling gebruiken. ‘Kramers’ 
zal de nieuwe, ‘Jaeger’ de oude spelling hanteren. Zodra 
de nieuwe spelling algemeen is geworden, vervangt Kra-
mers’ naam inderdaad overal die van Jaeger en blijven 
alleen de Kramers’ woordenboeken over.36 Jacobs re-
putatie als lexicograaf is erg goed, en de recensies over 

zijn woordenboeken in de vakliteratuur zijn en blijven 
lovend.37 

Dramatische jaren

In datzelfde jaar 1866 verschijnen tevens, deze keer on-
der het pseudoniem R.P. Rijnhart, de twee gebonden 
delen van het Woordenboek voor het Praktische leven, 
met een overzicht van termen op het gebied van wetge-
ving, financiën, land- en tuinbouw, industrie en handel, 
geneeskunde, onderwijs, huishoudkunde en sport. Dit 
betreft een bewerkte vertaling van een Frans huishoud-
kundig woordenboek. Verder verschijnen herdrukken 
van eerdere woordenboeken, nu vrijwel steeds onder 
Kramers’ eigen naam. Deze “Kramers’ woordenboeken” 
verwerven in heel Nederland een uitstekende reputatie 
en beleven ook later nog talloze – al dan niet bewerkte 

Als de eerste drie zakwoordenboeken Frans, Duits en Engels bij Van Goor 
verschijnen, wordt in eerste instantie ene A. Jaeger als samensteller ge-
noemd (foto auteur)
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– herdrukken. Met name zijn Franse, Engelse en Duitse 
woordenboeken groeien uit tot echte ‘evergreens’ in de 
portefeuille van Van Goor (en Zonen) die de uitgeverij 
geen windeieren leggen. 

In zijn privéleven doen zich in een kort tijdsbestek 
enkele ingrijpende gebeurtenissen voor. Tussen 1851 en 
1859 hebben zijn drie jongste kinderen het ouderlijk huis 
verlaten, daarna is het enkele jaren relatief rustig geble-
ven. Dat verandert als op 3 juni 1864 zijn oudste zoon 
Cornelis overlijdt. Het verdriet over dit verlies wordt 
enigszins verzacht als kort hierna binnen een jaar zijn 
zoon Willem Simon38 en dochter Sophia Charlotta39 trou-
wen. Dan volgt echter weer een schok, als op 27 januari 
1866 in het verre Batavia zijn oudste dochter Geertruida 
Johanna overlijdt. Voor hem en Catharina een zwaar ver-
lies. Vanwege deze dramatische gebeurtenissen maar 
ook door de druk die hij op zijn werk ervaart, zoekt Jacob 
geregeld zijn toevlucht in sterke drank. Het leidt ertoe 
dat Van Goor zijn werknemer steeds vaker moet pressen 
om zijn werk goed en op tijd te doen, en dat Kramers 
zijn werkgever steeds vaker om een lening of voorschot 
vraagt.40 

Eind 1866 pakt Jacob een nieuw project op: een vierta-
lig technologisch woordenboek. Dit woordenboek moet 
in het Nederlands, Frans, Engels en Duits een overzicht 
bieden van termen uit industrie, zeevaart, defensie, 
transport, communicatie, geologie en toegepaste schei- 
en natuurkunde en dient als aanvulling op de reguliere 
woordenboeken en de kunst- en vreemde-woordentol-
ken. Het is een ambitieus en tijdrovend project, zeker als 
we bedenken dat hij tussentijds ook bestaande woorden-
boeken moet bewerken en nog een keer verhuist, en wel 
naar een andere woning aan de Kattensingel, ter hoogte 
van de huidige nummers 84/85.41 In de jaren 1867-1868 
verschijnen de eerste zes van de in totaal voorziene acht 
delen,42 en in 1869 begint hij aan de laatste twee. Jacob 
zal deze grote klus echter niet afronden. 

Op de avond van vrijdag 16 april 1869 bezoekt hij na 
de zoveelste lange werkweek een van de Goudse cafés 
alvorens in de vroege zaterdagochtend huiswaarts te 
gaan. Hij zal daar nooit aankomen. Catharina geeft hem 
die zaterdag als vermist op, en dat zal hij zo’n tien dagen 

Jacob Kramers’ lichaam wordt op 26 april 1869 uit het water van de Kat-
tensingel gevist, vlakbij zijn inmiddels verdwenen woning ter hoogte van 
de huidige nummers 84 en 85 (foto auteur)

34. Zie Jacob Kramers Jz., Kramers’ Nouveau Dictionnaire de Poche, 
Français-Néerlandais et Néerlandais-Français, 2e druk, ongenum-
merde pagina met ‘Bericht’.
35. Zie J. Posthumus, ‘Van Jaeger naar Kramers. De eerste halve 
eeuw van Kramers’ vertaalwoordenboeken Frans, Duits en Engels’, 
124-126. 
36. Ibidem, 119.
37. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 109.
38. Willem Simon trouwt in 1864 of 1865 met Johanna Francina van 
Vollenhoven.
39. Sophia Charlotta trouwt op 23 augustus 1865 met Pieter Alexan-
der Koorevaar.
40. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 111.
41. In die tijd eerst nummer 126, daarna 169, zie Bevolkingsregister 
1850-1860, Wijk Q, index 16026. Vóór 1900 is dit huis, ter hoogte van 
de huidige nummers 84 en 85, echter gesloopt, zie Concordantie 
huisnummers 1909, wijk Q, pagina betreffende ‘Kattensingel tot 
Spoorstraat’.
42. Zie Bibliographische klapper voor Nederland: Naamlijst van Boeken, 
Kaarten, Platen enz., p. 100. Gebr. Vermande, Hoorn, 1869.
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In de Goudasche Courant van 29 april 1869 geeft Catharina Schouten 
te kennen dat haar man Jacob, ‘letterkundige’, door een ongeval om het 
leven is gekomen. samh, digitale krantencollectie. (foto auteur)

aantal drukken. Terecht, want zijn werk was degelijk en 
vernieuwend en zonder twijfel behoort Kramers tot de 
belangrijkste en meest productieve negentiende-eeuw-
se lexicografen.’48 

Na Jacobs dood trekt zijn weduwe Catharina eerst bij 
een van haar zoons in Gouda en daarna in Gorinchem bij 
haar dochter Sophia Charlotta in. Na het onverwachte 
overlijden van Sophia’s man Pieter op 5 februari 1875 
keren moeder en dochter evenwel terug naar Gouda, 
waar Catharina op 9 augustus 1877 overlijdt. Twee da-
gen later wordt zij begraven op de Oude Begraafplaats, 

blijven. Jacobs faam is inmiddels zo groot, dat kranten 
in het hele land melding van zijn vermissing maken.43 De 
eerste krant die het nieuws brengt, is het Utrechtsch pro-
vinciaal en stedelijk dagblad, dat op 20 april het volgen-
de berichtje plaatst: ‘De bekende zamensteller van een 
aantal woordenboeken, woordentolken enz., de heer J. 
Kramers Jz., is sinds een paar dagen te Gouda vermist; 
men vreest, dat hem een ongeluk heeft getroffen. Hij 
was bezig aan een technologiesch woordenboek, in 4 ta-
len, ’t welk eenige deelen groot moest worden.’44

Na tien dagen onzekerheid ontvangt Catharina de 
droevige tijding dat Jacob is gevonden. Zijn lichaam 
wordt op maandag 26 april uit de Kattensingel gevist, 
vlakbij zijn huis. Hij moet ’s nachts te water zijn geraakt 
en geen kans hebben gezien weer op de wal te klim-
men. De Goudasche Courant schrijft: ‘Hij had zich een 
welverdienden naam van bekwaamheid verworven door 
de zamenstelling van een aantal taalkundige en andere 
woordenboeken, die getuigen van groote zorgvuldigheid 
en ijverige werkzaamheid.’45 Sommige kranten buiten 
Gouda voegen een slotzin aan hun bericht toe: ‘Hoogst 
waarschijnlijk heeft hier een ongeluk plaats gehad, waar-
aan de drank wel niet vreemd zal zijn.’46 Een tragisch 
einde van Gouda’s beroemdste lexicograaf, die slechts 
66 wordt en op dinsdag 27 april 1869 in alle stilte wordt 
begraven op de Oude Begraafplaats, grafrij FF, graf 29 
boven (toenmalige nummering, inmiddels geruimd).47 
Zijn laatste werk, de ‘onvoltooide’ Technologische Woor-
dentolk in vier talen, ruim 1200 pagina’s dik, zal in gebon-
den vorm pas vijf jaar later verschijnen.

De dood van Jacob Kramers is behalve voor zijn fami-
lie ook een schok voor zijn werkgever. Gerrit Benjamin 
van Goor lijkt de boeken van Kramers altijd als de rug-
gengraat van zijn bedrijf te hebben gezien. De woor-
dentolk en andere woordenboeken, waarvan de inhoud 
constant werd bijgewerkt, waren dan ook voor een groot 
deel verantwoordelijk voor het financiële succes van 
de uitgeverij. Mogelijk al eerder maar in elk geval vanaf 
1865 behoren deze uitgaven tot de meest winstgevende 
fondsartikelen van Van Goor. In zijn biografische artikel 
concludeert Ewoud Sanders in dit verband: ‘Ook vele 
andere woordenboeken van Kramers beleefden een flink 

43. Zie o.a. Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage en de Mid-
delburgsche Courant van 22 april, en de Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant en de Delftsche Courant van 23 april 1869.
44. Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, editie van 20 april 1869, 
2.
45. Goudasche Courant, 26 april 1869, 3.
46. Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, 28 april 1869, 5.
47. Zo blijkt uit het register van de Algemeene Steedelijke Begraaf-
plaats, jaar 1869, nr. 210.
48. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, 104. 
49. Aldus het register van de Algemeene Steedelijke Begraafplaats, 
jaar 1877, nr. 401.
50. Het graf van Hendrik Willem Kramers bestaat nog en is in 2004 
gerestaureerd, zie website http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/
grafmonumenten/zoek/kramers/.
51. Zie o.a. het overzicht in Kramers’ Engels woordenboek, bewerkt 
door dr. F.P.H. Prick van Wely, Zesentwintigste druk. G.B. van Goor 
Zonen, Den Haag, 1960.
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Jacobs’ zoon Hendrik Willem, die nog het meest in zijn vaders voetsporen 
treedt, is net als zijn ouders op de Oude Begraafplaats van Gouda begra-
ven. Zijn grafzuil is in 2004 gerestaureerd (foto auteur)

grafrij B, graf 13 boven (toenmalige nummering, inmid-
dels geruimd).49 Sophia verlaat de stad enkele maanden 
later om elders een nieuwe start te maken. Van al Ja-
cobs kinderen treedt Hendrik Willem het meest in zijn 
vaders voetsporen. Hij wordt (hoofd)onderwijzer, blijft 
zijn hele leven in Gouda wonen en verzorgt reeds vrij 
kort na het overlijden van zijn vader twee publicaties: 
Kramers’ rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstuk-
ken (5 delen, 1869-1870) en Kramers’ tijdtafels: overzicht 
van de merkwaardigste gebeurtenissen en de voornaamste 
personen uit de geschiedenis van ons vaderland en onze 
koloniën (1872). Uiteraard verschijnen deze bij – inmid-
dels – G.B. van Goor Zonen. Hendrik Willem overlijdt op 
28 april 1884 en wordt evenals zijn vader en moeder be-
graven op de Oude Begraafplaats aan de Prins Hendrik-
straat.50

Nalatenschap

Als we Jacob Kramers’ nalatenschap bekijken, dienen we 
natuurlijk vooral te spreken over de woordenboeken die 
zijn naam droegen en heel lang zijn blijven dragen, ook 
nadat anderen zijn teksten hadden bewerkt. J. Jurrius, 
E. Zuidema, H. Zondervan, H.F.W. Bonte, C.B. van Hae-
ringen, F.P.H. Prick van Wely, H.W.J. Kroes en andere 
gerenommeerde taalkundigen mochten ieder op hun 
beurt een nieuwe, bewerkte versie van zijn Franse, En-
gelse of Duitse woordenboeken verzorgen, de naam van 
de Goudse lexicograaf bleef aan het eindresultaat ver-
bonden en Kramers’ woordenboeken bleven decennia-
lang in heel Nederland een begrip. Het ‘merk’ Kramers 
was zelfs zo sterk, dat G.B. van Goor Zonen besloot deze 
naam ook te gebruiken voor de Spaanse, Latijnse, Indo-
nesische en andere taalwoordenboeken die de uitgeverij 
soms vele decennia later voor het eerst uitbracht.51 

De Kramers-serie wordt na de overname in de jaren 
zeventig van de 20e eeuw door Elsevier en later door Het 
Spectrum verder uitgebreid, van Servo-Kroatisch, Tsje-
chisch en Nieuw-Grieks tot Fins, Afrikaans en Fries. De 
nieuwe eigenaren zullen nog tot 2003 met grote regel-
maat ‘Kramers’ woordenboeken’ uitbrengen. De Franse, 
Engelse en Duitse woordenboeken zijn dan reeds alle 

drie de dertigste druk ruim voorbij. Daarna lijkt Jacobs 
naam enigszins aan de vergetelheid te worden prijsge-
geven. In 2010 is, voor zover bekend, voor het laatst 
een uitgave onder de naam ‘“Kramers’ uitgebracht, de 
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achtste druk van het Italiaanse woordenboek. In dat-
zelfde jaar besluit merkeigenaar Het Spectrum uit Hou-
ten een reeks nieuwe woordenboeken uit te brengen als 
‘voortzetting van’, maar voortaan zonder de naam van 
de Goudse lexicograaf in de titel. Na ruim honderdvijftig 
jaar is de naam Jacob Kramers uit de titels van woorden-
boeken verdwenen.

Of toch niet helemaal? Uiteraard leeft zijn werk en 
daarmee zijn geestelijke nalatenschap voort in de woor-
denboeken die, zij het in bewerkte vorm en tegenwoor-
dig zonder zijn naam, in onze tijd nog steeds op de markt 
worden gebracht. Maar ook in een andere algemeen be-
kende lexicografische uitgave werken de resultaten van 
zijn ‘groote zorgvuldigheid en ijverige werkzaamheid’ 
nog door.

Slechts één Nederlandse lexicograaf mag zich in onze 
tijd bekender dan Jacob Kramers noemen: Johan Hendrik 
van Dale, de hoofdonderwijzer uit Sluis wiens naam is 
verbonden aan het Van Dale Groot woordenboek der Ne-
derlandse taal, kortweg de Dikke Van Dale. Dit standaard-
werk is een bewerking van het Nieuw woordenboek der 
Nederlandsche taal, waarvan in 1872, kort na Van Dales 
overlijden, de eerste druk is verschenen. In het ‘Voorbe-
richt’ hiervan merkt Van Dale onder meer op: ‘Moge dan 
dit werk, de vrucht van een bijna driejarigen, nauwge-
zetten arbeid, - en waarbij de beste en nieuwste bron-
nen zijn geraadpleegd, waaronder, om slechts enkelen 
te noemen, de woordenboeken van Kramers (uitheem-
sche woorden), […] niet ongevallig door onze landgeno-
ten worden opgenomen, …’52 

Een duidelijker indicatie dat het werk van Gouda’s be-
roemdste lexicograaf nog steeds op menige plek in onze 
taal voortleeft, zij het indirect en onherkenbaar, kan 
men zich nauwelijks indenken.

52. J.H. van Dale, Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, pag. 
VI. Martinus Nijhoff, A.W. Sijthoff en D.A. Thieme, ’s-Gravenhage, 
Leiden en Arnhem, 1872.

Rond 1960 verschijnt bij Van Goor Zonen, inmiddels in Den Haag, de 26e 
druk van de Engelse editie (foto auteur)
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lijk. Hoe komt deze tweede druk van Kramers’ geogra-
phisch woordenboek der geheele aarde tot stand? Hoe 
gaat de samenwerking met de auteurs die de opdracht 
gekregen hebben om de bewerking te maken? Het grote 
werk verschijnt in afleveringen. Wat onderneemt de uit-
gever om het werk aan de man te brengen? Gezien de 
bekende naam van Kramers kan de uitgever verwachten 
dat het boek goed verkocht zal worden. Heeft het boek 
inderdaad veel opgebracht voor de uitgever? 

Als ergens de antwoorden op deze vragen te vinden 
zijn, dan is het wel in het archief van de uitgeverij in 
het Streekarchief Midden-Holland (samh) in Gouda. Dit 
unieke uitgeversarchief bevat onder meer de ‘Copie-
boeken’, met de kopieën (doorslagen) van de uitgaande 
brieven en Brievenboeken (met overgeschreven brieven) 
over de periode vanaf ongeveer 1852 tot en met 1929, 

In 1855 heeft uitgever Gerrit Benjamin van 
Goor (1815-1871) Kramers’ geographisch 
woordenboek der geheele aarde uitgegeven. 
Zijn zoons die vanaf 1868 de leiding heb-
ben over de uitgeverij G.B. van Goor Zonen, 
brengen tussen 1875 en 1883 een nieuwe ver-
sie uit van het boek, geheel herzien en naar 
de beste bronnen bewerkt door achtereen-
volgens Johannes Jurrius en Enno Zuidema. 
De totstandkoming van deze tweede druk 
van het boek, die in afleveringen verschijnt, 
verloopt niet op rolletjes, maar bezorgt de 
uitgever flink wat hoofdbrekens. Intekena-
ren op de hele serie moeten soms lang wach-
ten op nieuwe afleveringen. De verkoop is 
geen commercieel succes. Dat er toch een 
groot aantal boeken zijn verkocht, is vooral 
te danken aan de inzet van één colporteur, 
Henricus Wilhelmus Scheefhals.

Meer dan een woordenboek is het een aardrijkskundig 
werk. Het is een soort encyclopedie, waarin beschrijvin-
gen te vinden zijn van landen en steden in de hele we-
reld, alfabetisch geordend. Wel zijn de pagina’s gedrukt 
in twee kolommen, zoals in woordenboeken gebruike-

‘En wat is er geleverd? Nog niet eens de helft!’
de totstandkoming en de verspreiding van kramers’ geographisch  
woordenboek der geheele aarde tussen 1875 en 1884

Margreet van Wijk-Sluyterman

Pand van de uitgeverij G.B. van Goor Zonen aan de Kleiweg (foto samh)
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het jaar waarin de uitgeverij uit Gouda naar Den Haag 
verhuisde.1

Nieuwe generatie, andere aanpak

Uitgaande brieven van oprichter Gerrit Benjamin van 
Goor aan Jacob Kramers zijn in de ‘Copieboeken’ nauwe-
lijks te vinden, want Kramers werkt op het kantoor van 
de uitgever. Als enige auteur staat Jacob Kramers boven-
aan de lijst van personen die in dienst zijn bij de firma 
tijdens de viering van het 25-jarig jubileum in 1864. Hij 
wordt vermeld als ‘den Weled. Heer J. Kramers Jz. Schrij-
ver en Corrector, sedert 1840, geboren 1802’.2 G.B. van 
Goor bevestigt dat in 1853 in een brief aan Pieter van den 
Burg. Kramers had ‘eene kamer hier aan de zaak, mijne 
slaapkamer twee huizen van hem af’.3 Over de voortgang 
van het werk hoefde dus niet gecorrespondeerd te wor-
den. Des te meer correspondentie is er bewaard geble-
ven over de totstandkoming en de verspreiding van de 
tweede druk van Kramers’ werken. 

Het initiatief om een tweede, geheel herziene druk 
uit te geven van het Geographisch woordenboek der ge-
heele aarde kwam van de tweede generatie in het be-
drijf. De twee zoons van G.B. van Goor, Dirk Lulius van 
Goor (1842-1882) en Jacob Meinard Noothoven van Goor 
(1847-1906), hebben al in 1868 de drukkerij met de bin-
derij, de boekhandel en een deel van het uitgeversfonds 
van hun vader overgenomen.4 De meeste brieven zijn 
ondertekend met de firmanaam, G.B. van Goor Zonen, 
dus in dit stuk gaat het over ‘de uitgever’ of ‘Van Goor’. 
Terwijl Jacob Kramers voor Gerrit Benjamin van Goor de 
meest uiteenlopende woordenboeken heeft samenge-
steld, zoeken zijn zoons voor de bewerking van de woor-
denboeken naar gespecialiseerde deskundigen. Voor de 
bewerking van Kramers’ geographisch woordenboek der 
geheele aarde valt de keuze op Johannes Jurrius, een des-
kundige op het vakgebied van de historische geografie. 

Problematische samenwerking met Jurrius

Wanneer Van Goor een bewerker zoekt, is Johannes Jurri-
us (1829-1881) een bekende schrijver van veelgebruikte 

Copieboek 23 (1879-1881). (samh, Archief Noothoven van Goor)

aardrijkskundige leerboeken.5 Begonnen als hulponder-
wijzer heeft hij verschillende aktes gehaald voor talen en 
wiskunde. Hij werkt in Nijmegen op het gymnasium. Als 
daar in 1865 een HBS opgericht is, wordt hij leraar aard-
rijkskunde aan de nieuwe school. In die periode begint 
de correspondentie met uitgever G.B.van Goor Zonen. Al 
eerder heeft Jurrius aan Van Goor een voorstel gedaan 
om een werk te vertalen, maar daar is de uitgever niet 
op ingegaan. Hij ziet wel dat Jurrius een goede schrijver 
is, dus hij wil hem niet ontmoedigen en besluit zijn brief 
met ‘en [wij] houden ons ten zeerst aanbevolen, wan-
neer u weder iets onder de oogen mogt komen dat u voor 
ons land bruikbaar voorkomt’. 6

Als Van Goor Jurrius benadert voor de bewerking van 
Kramers’ woordenboek, reageert deze positief. Dan 
moeten ze het nog eens worden over het honorarium 
en de termijnen waarin Jurrius de kopij voor de afleve-
ringen moet inleveren. Het is de gewoonte van de uit-
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gever om de bepaling van het honorarium over te laten 
aan de auteurs. Hoeveel moeite en tijd het kost om zo’n 
uitgebreid boek te bewerken, kan hij immers niet goed 
beoordelen. Hij behoudt zich dan wel het recht voor om 
de uitgave niet door te laten gaan, als de kosten te hoog 
worden in verhouding tot de te verwachten omzet. 

Jurrius’ eis van ƒ 40,- per gedrukt vel van 16 pagina’s 
vindt hij eigenlijk te hoog, maar hij gaat ermee akkoord, 
ervan uitgaande dat de auteur dan wel goed werk zal 
afleveren. Jurrius kan aangeven, welke boeken hij no-
dig heeft om zelf een goede bewerking te maken, maar 
hij verwacht niet dat hij daarvoor de kostprijs zelf moet 
betalen. Deze kosten zijn voor hem de aanleiding om 
de afspraken over het honorarium weer ter discussie te 

Dirk Lulius van Goor (1842-1882) 
(samh, Archief Noothoven van 
Goor)

stellen. Van Goor vindt het honorarium voor een revi-
sie eigenlijk al te hoog. Het betreft tenslotte niet ‘het 
scheppen van een geheel nieuw boek’.7 Jurrius heeft 
beloofd om elke drie weken de kopij voor een gedrukt 
vel van 16 pagina’s te leveren. Zo’n groot kostbaar werk 
verschijnt altijd in betaalbare afleveringen. In juli 1875 
komt de eerste aflevering uit, maar daarna levert Jurrius 
de kopij niet meer binnen de afgesproken termijnen in. 

In de volgende jaren heeft de uitgever te kampen met 
vele tegenslagen en grote vertragingen bij het laten uit-
komen van de 25 geplande afleveringen. De brieven over 
voorschotten en niet nagekomen beloften van kopij le-
veren volgen elkaar snel op tot de uitgever in de zomer 
van 1879 wanhopig schrijft: ‘En wat is er geleverd? Nog 
niet eens de helft!’8 Op deze manier dreigt het wel ‘een 
onmogelijk duur boek’ te worden en dat terwijl het werk 
toch al uitgebreider lijkt te worden dan voorzien.9 De 
uitgever probeert de auteur weer tegemoet te komen 
met de toezegging van een honorarium van f 3000.- in-
eens bij een eventuele herdruk. Intussen stelt hij voor 
om het werk te splitsen in twee delen, waarbij het twee-
de deel begint met de K. Wanneer Jurrius het werk in 
december 1879 wil neerleggen, is de uitgever zeer ver-
ontwaardigd. Ook in het jaar daarna moet de uitgever 
Jurrius steeds weer aansporen om kopij te leveren, maar 
het mag niet baten. Waarschijnlijk is de auteur al eind 
1879 ziek geworden. Van Goor heeft er begrip voor en 
hoopt dat hij spoedig herstelt, maar de auteur overlijdt 
na een slepend ziekbed op 
24 mei 1881.10 Wat nu? De 
uitgever moet op zoek naar 
een auteur die de vertraag-
de bewerking binnen een 
redelijke tijd kan afronden. 
Al veertien dagen na het 
overlijden van Jurrius heeft 
hij die gevonden in de per-
soon van Enno Zuidema. 

1. Dit artikel is gebaseerd op de Brievenboeken 94 en 97, met uit-
gaande brieven, geschreven door de uitgever G.B. van Goor en een 
aantal Copieboeken, geschreven door G.B. van Goor Zonen. De 
Brievenboeken en Copieboeken maken deel uit van het archief van 
de uitgeverij G.B. van Goor Zonen in het Streekarchief Midden-
Holland (samh) in Gouda (Archief Noothoven van Goor).
2. Herinnerings-album opgedragen aan onzen geachten patroon, 
den heere G.B. van Goor bij het vijfentwintigjarig bestaan zijner 
zaak: 1839-9 maart 1864 Koninklijke Bibliotheek Bijzondere Collec-
ties. KW 1785 B 5.
3. Archief Noothoven van Goor, Inv.120, fol. 38, brief aan P. van den 
Burg,14 december 1853. 
4. Om onderscheid te maken tussen de namen van zijn zoons, 
voegde G.B. van Goor in 1856 de meisjesnamen van zijn moeder 
(Lulius) en zijn grootmoeder (Noothoven) toe aan die van zijn 
zoons, Dirk Lulius van Goor en Jacob Meinard Noothoven van 
Goor. Als Meinard in 1906 overlijdt, neemt Isaac Noothoven van 
Goor de leiding over het bedrijf over. 
5. P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woor-
denboek. Deel 1 (1911).
6. Archief Noothoven van Goor, Brievenboek 97, fol. 142, brief aan 
J. Jurrius, 2 april 1873.
7. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 22, fol. 371-374, brief aan 
J. Jurrius, 25 juni 1879. In deze lange brief gaat de uitgever in op ver-
schillende discussiepunten die in de voorafgaande jaren besproken 
waren.
8. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 22, fol. 371-374, brief aan 
J. Jurrius, 25 juni 1879.
9. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 22, fol.,371-374, brief aan 
J. Jurrius, 25 juni 1879.
10. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 23, fol. 333-334, brief 
aan J. Jurrius, 9 maart 1881.
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De nodige uitbreidingen blijken toch groter dan ver-
wacht. Van een aardig ingelast versje vindt de uitgever 
eigenlijk dat het niet thuishoort in een ‘streng aardrijks-
kundig woordenboek’. In diezelfde brief verontschuldigt 
Meinard Noothoven van Goor zich tegenover de auteur, 
dat hij ‘door de droevige onverwachte dood van D. Lulius 
van Goor’ zijn brief van bijna een week geleden niet eer-
der heeft beantwoord. Op 4 mei 1882 is Dirk Lulius van 
Goor na een kort ziekbed overleden. Tot zijn taak be-
hoorde het contact met de auteurs. Dat moet zijn broer 
nu overnemen.

Intussen klagen de boekhandelaars en de intekenaren 
steen en been over de vertragingen in de afleveringen. 
Dat is niet zo verwonderlijk, want in 1881 zijn er al meer 
dan een jaar geen nieuwe afleveringen meer verschenen. 
Hoe het komt dat er 15 maanden verlopen zijn tussen de 
afleveringen 17 en 18, legt Van Goor in 1883 uit aan een 
van zijn klanten. 

Tusschen afleveringen 17 en 18 was de heer Jurrius 
ziek, met het treurig gevolg dat hij na langen tijd te 
hebben geleden, stierf. [...] toch waren wij zoo geluk-
kig (was het dan ook ten koste van groote opoffering 
onzerzijds) reeds veertien dagen na het overlijden van 
den heer Jurrius met de uitgave te kunnen voortgaan.12 

De voortzetting van het werk gaat ten koste van ‘groote 
opoffering’. Daarmee doelt de uitgever waarschijnlijk op 
de uitbreiding van het werk, dat in de eerste druk al 1200 
pagina’s telde. Van Goor toont begrip voor de proble-
men bij de bewerking: ‘Wij begrijpen dat het ineenzetten 
van deze copie eene zeer tijdrovende arbeid is, en veel 
last veroorzaakt’.13 Het allerbelangrijkste is dat het boek 
zo spoedig mogelijk compleet is, schrijft hij aan de au-
teur. Daarom hoeft Zuidema zich niet vast te leggen op 
de overeengekomen omvang van 1200 pagina’s. Dat de 
voltooiing van alle afleveringen daardoor nog kostbaar-
der wordt, neemt de uitgever op de koop toe. 

Een goede relatie

Op verzoek van Zuidema betaalt Van Goor het hono-

Voortvarende vervanger

Net als Jurrius is Zuidema leraar aardrijkskunde. Hij is 
verbonden aan de hbs in Zwolle. Al eerder heeft hij werk 
gepubliceerd op het gebied van de historische geografie: 
Chronologisch overzicht van de geschiedenis der aardrijks-
kunde: benevens van eenige belangrijke gebeurtenissen 
op gebied der historische geographie, in 1880 uitgege-
ven door G.F van Druten in Sneek. De correspondentie 
is daar niet duidelijk over, maar het is goed mogelijk dat 
Van Goor contact opgenomen heeft met Van Druten om 
het adres te vragen van Enno Zuidema. Dan duurt het 
nog even voordat Zuidema ingewerkt is in de materie, 
maar daarna gaat hij voortvarend aan het werk. In de-
cember 1881 stuurt Zuidema de laatste opgemaakte bla-
den voor de volgende aflevering naar de uitgever. Dat 
hij in de opgemaakte pagina’s nog veranderingen heeft 
aangebracht en zelfs ‘inlassingen’ heeft toegevoegd, is 
een tegenvaller, want dat brengt extra kosten met zich 
mee. Van Goor verzoekt hem dan ook, om het werk niet 
al te zeer uit te breiden. 

Van Goor en Zuidema bespreken tussen 1881 en 1883 
geregeld welke gedeelten in de nieuwe uitgave geschrapt 
kunnen worden, omdat ze na dertig jaar verouderd zijn.11 

Jacob Meinard Nootho-
ven van Goor (1847-1906) 
(samh, Archief Noothoven 
van Goor)
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zetters, die ‘oprecht gesproken niet graag voor u wer-
ken’. Maar niet alleen de totstandkoming van het werk 
gaat uiterst moeizaam, ook de colportage voor het boek 
gaat bepaald niet van een leien dakje. 

Op pad om intekenaars te werven

Voor een seriewerk dat in afleveringen verschijnt, scha-
kelt Van Goor colporteurs in. Ze gaan langs bij klanten 
van plaatselijke boekhandelaren om intekenaars te wer-
ven, die de eerste aflevering kopen en intekenen op alle 

rarium van ƒ50,- per vel een enkele keer vooruit, want 
de uitgever hecht aan een goede relatie met de auteur. 
‘Gaarne toch wenschen wij dat bij het eindigen van uwer 
arbeid onze verstandhouding dezelfde zij als bij het 
begin.’14 Voortdurend krijgt hij ‘allerlei reclames’ van 
klanten die wachten op de voltooiing van het werk en de 
klachten van de klanten nemen weer toe. ‘Men begint ‘t 
ons zoo lastig te maken dat wij met verlangen het oog-
enblik tegemoet zien waarop het werk geheel compleet 
zal zijn.’ Ten slotte moet Zuidema ook nog een voorwerk 
maken en een lijst met ‘verkortingen’ (afkortingen) voor 
deze herziene druk. Zuidema hoopt dat die op kantoor 
gemaakt kunnen worden, maar de uitgever vindt dat toch 
echt een competentie van de schrijver. In het boek heeft 
de auteur ook een overzicht van de stoomvaartlijnen op-
genomen. Daar is de uitgever ‘zeer mee ingenomen’. Dat 
de laatste aflevering wat lang uitblijft, ligt niet aan de 
auteur. Dat komt doordat daarin ook de ‘naamlijst der 
inteekenaren’ opgenomen moet worden. 

Ongetwijfeld tot grote opluchting van de uitgever en 
de auteur is het werk in augustus 1883 eindelijk af. Zui-
dema ontvangt een postpakket met de laatste aflevering 
en een compleet ingebonden exemplaar van het boek. 
Intussen overleggen uitgever en auteur over een nieuwe 
opdracht, de bewerking van Kramers’ geographisch-sta-
tistisch-historisch handboek. Zeker is Van Goor Zuidema 
‘erkentelijk voor de goede en welwillende verstandhou-
ding die er gedurende de bewerking der voltooide uit-
gave tusschen ons heeft geheerscht’, maar tegelijkertijd 
drukt Van Goor hem op het hart om bij de uitvoering van 
de nieuwe opdracht de ‘buitengewoon vele extra correc-
ties in de drukproeven te voorkomen’. Bij de totstand-
koming van het geographisch woordenboek veroorzaak-
ten die correcties steeds moeilijkheden met de beste 

11. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 852, brief aan E. 
Zuidema, 13 januari 1883.
12. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 875, brief aan D. 
Goetzee, 19 januari 1883.
13. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 908-909, brief 
aan E. Zuidema, 25 januari 1883.
14. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 25, fol. 493-494, brief 
aan E. Zuidema, 10 juni 1883.

Brief aan boekhandelaar D. Goetzee,19 januari 1883 (samh, Archief 
Noothoven van Goor: Copieboek 24,fol.875)
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vervolgafleveringen. In 1839, toen G.B. van Goor als uit-
gever begon, was het fenomeen van de colporteur nog 
betrekkelijk nieuw. Sommige colporteurs gaan op eigen 
risico rond met intekenlijsten van verschillende uitge-
vers, anderen werken voor een uitgever. Een derde type 
colporteur is de plaatselijke boekverkoper, voor wie de 
colportage een aantrekkelijke nevenactiviteit kan zijn. 
Zelf noemen ze zich graag ‘commissionairs’, omdat de 
colporteurs niet zo’n goede naam hebben. Uitgever 
Kruseman schakelt in 1846 voor het eerst colporteurs in 
om abonnees te winnen, in dit geval voor zijn tijdschrift 
Christelijk Album.15 Van Goor zette ze in 1852 in bij het 
werven van intekenaren voor de afleveringen van zijn 
‘Prachtbijbel’, een Statenvertaling met commentaren, 
opgedragen aan koningin Sophia, echtgenote van Koning 
Willem III en daarom ook wel de Sophia-bijbel genoemd.16 

Terwijl de colporteurs in het hun toegewezen ‘terri-
toir’ langs gaan bij particulieren, bezoeken de reizigers 
de boekhandels. Ook als de zoons Van Goor de uitge-
verij hebben overgenomen, blijft dat zo. Twee keer per 
jaar bezoeken de reizigers de boekhandels om nieuwe 
uitgaven te promoten. Die reizigers, onder wie G.C. van 
Delden (in dienst sinds 1863), zijn verder werkzaam op 
het kantoor. Daarnaast worden de colporteurs ingescha-
keld voor bepaalde grote werken, die in afleveringen 
verschijnen. De colporteurs hebben in 1859 uitgebreide 
instructies gekregen over de werken die G.B van Goor 
‘tot colportage bestemd’ heeft en over de inhoud van 
hun reistas. Verder worden de voorwaarden beschreven, 
waaronder ze hun werk dienen uit te voeren. Die zijn 
duidelijk gebaseerd op goede, maar ook minder goede 
ervaringen met colporteurs die al langer voor de uitgever 
werken of eerder voor hem gewerkt hebben. Dat beleid 
zetten de zoons voort. In een brief van februari 1882 aan 
colporteur Salomon Joseph Abraham Calisch, een oud-
gediende van de uitgever, zet Van Goor de voorwaarden 
op een rijtje.

Onze conditiën zijn als volgt.
1e De inteekenaars moeten zich voor ’t geheel verbin-
den en van die werken welke nog niet compleet zijn 
direct alles ontvangen wat er verschenen is of zal zijn.

Kramers’ Geographisch Woordenboek der geheele aarde, tweede druk, 
herzien door J. Jurrius en E. Zuidema, 1883 (samh, Archief Noothoven 
van Goor)
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Voor de uitgever is de betrouwbaarheid van de inte-
kenaren natuurlijk van het grootste belang. De intekena-
ren moeten zich verbinden voor het hele werk waarop ze 
inschreven, terwijl de ‘verkregen inteekenaren deugde-
lijk en soliede behooren te zijn’. G.B. van Goor heeft in 
zijn tijd die afspraak gemaakt. Als ze toch niet het hele 
werk aan kunnen schaffen, dan krijgt de colporteur niet 
betaald, of – als het geld al overgemaakt is – wordt hij 
gekort. Ook deze voorwaarde is gebaseerd op ‘bittere 
ondervindingen’ met ‘onsoliede’ betalers.19 

Colporteur Henricus Wilhelmus Scheefhals

In de jaren waarin colporteur Scheefhals op pad gaat voor 
de tweede druk van Kramers’ geographisch woordenboek 
schrijft de uitgever van tevoren een aantal boekhande-
laren aan, waar de colporteur langs zal komen. Zij geven 
de colporteurs adressen van klanten die mogelijk willen 

2e De boekhandelaar moet de ex geheel voor zijne 
rekening en risico ten vervolge overnemen en ons die 
bestellen door inteekenbiljetten of liever bestelbiljet-
ten in te vullen en te ondertekenen, die wij er eveneens 
zullen toezenden.
3e De boekhandel moet het colportageloon uitbetalen. 
Bij de toezending der exemplaren trekken wij ’t door 
hen betaalde van het faktuurbedrag af.17

Een andere colporteur is Henricus Wilhelmus Scheefhals 
die er op kan bogen de meeste exemplaren van Kramers’ 
geographisch woordenboek der geheele aarde te hebben 
verkocht. ‘De heer Scheefhals verkoopt nimmer ter in-
zage en dat hij ‘lekker lullen’ kan, zooals gij het noemt, 
daarvan kan men hem geen verwijt maken. Hij is koop-
man en doet dus zijn best wat te verkoopen.’18 Aldus de 
uitgever. Maar spanningen blijven niet uit, vooral niet 
rond de hoogte van de provisie. 

Zoals in de afspraken vastgelegd is, moet de boekhan-
delaar in eerste instantie het colportageloon betalen, 
voor dit boek ƒ4,– per intekenaar. Die krijgt dan 20% 
korting van de uitgever bij de bestelling van de afleverin-
gen. Als ze dat colporteursloon niet betalen, missen ze 
die korting. Een heikel punt is de hoogte van de provisie. 
De oudgediende Calisch vindt dat hij te weinig verdient. 
Krijgt die jonge onervaren Scheefhals meer dan hij? Dat 
ontkent de uitgever ten stelligste. Bovendien neemt 
hij het op voor Scheefhals en wijst hij Calisch er op dat 
Scheefhals, ‘die volgens uw eigene schrijven nog maar 
een nieuweling in het colportagevak is, reeds honderden 
bij honderden exemplaren in Holland plaatste en nog 
plaatst’.

15. Lisa Kuitert, Grote boeken voor de kleine man. Colportage in 
Nederland in de negentiende eeuw, De negentiende eeuw (20), maart 
1996, 96.
16. Jan van Loo, Prachtbijbel blijkt pracht handel. Gouda, Streekar-
chief Hollands Midden,1995.
17. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol.130, brief aan 
S.J.A. Calisch, 27 februari 1882.
18. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 26, fol. 393, brief aan J. 
de Reidt, 19 september 1883.
19. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 26, fol. 26-27-28, brief 
aan H. Scheefhals, 19 juni 1883.

Brief aan auteur E. Zuidema, 27 maart 1883 (samh, Archief Noothoven 
van Goor: Copieboek 26, fol.273)
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De hr Scheefhals werkt sedert 1880 voor ons en wij 
kunnen massa boekverkoopers opnoemen voor wien 
hij exemplaren plaatste, […] vraag hen naar de wijze 
waarop Scheefhals colporteur [is] en zij zullen u niet 
alleen zeggen dat hij niet verdient over een kam ge-
schoren te worden met de colporteurs in het alge-
meen, doch dat zij alle respect hebben voor zijn wijze 
van colporteeren.22

In een ander geval in Beverwijk vermoedt de uitgever 
dat de intekenaars spijt hebben van hun intekening en 
‘praatjes en leugens verzinnen om van het boek af te 
komen’. Dat is dan niet de verantwoordelijkheid van de 
uitgever of de colporteur. Ook Scheefhals acht zich er 
niet verantwoordelijk voor dat klanten die ingetekend 
hebben, spijt krijgen van hun intekening en dan de afle-
veringen toch niet willen betalen. In de meeste gevallen 
probeert de uitgever een oplossing te vinden, als er een 
geschil ontstaat, ‘hetgeen (wij moeten het tot eer van 
den heer Scheefhals zeggen) hoogst zelden voorkomt’.

In november 1882 lijkt het er even op, dat Van Goor 

Een colporteur als H. Scheefhals in Amsterdam 1936 
(archief Jeroen Salman)

intekenen op de afleveringen van het werk, dat ƒ0,75 
per aflevering kost.20 Deze boekhandelaren mag hij niet 
overslaan, want, zoals Van Goor schrijft: ‘Meermalen 
hebben wij u erop gewezen welk een mal figuur wij slaan 
indien gij niet eens aangaat bij die lieden welke wij ge-
schreven hebben’. Als de intekenaar klant is bij verschil-
lende boekhandels, kan dezelfde naam wel eens twee 
keer voorkomen op de lijst van de colporteur. Dan is het 
aan de intekenaar om te kiezen, door tussenkomst van 
welke boekhandelaar hij het werk wenst te ontvangen. 
De colporteur kan er dan niet van beschuldigd worden, 
dat hij de ene boekhandel zou bevoordelen boven de 
andere. Wanneer de intekenaar geen voorkeur heeft, 
bepaalt de uitgever welke ‘confrater’ de tussenpersoon 
zal zijn. Met boekhandelaren die niet solide zijn, moet 
Scheefhals zich vooral niet inlaten. Soms gaat er een 
jonge bediende van de boekhandel met de colporteur 
mee om hem de weg te wijzen, zodat hij bij de goede 
adressen voor de deur staat. Ook dat kan voor onver-
wachte problemen zorgen. Wanneer Scheefhals een keer 
vergeten is om de jongen de beloofde ƒ1,50 te betalen 
voor zijn diensten, geeft Van Goor hem het advies: ‘stel 
den heer Huber tevreden en zendt hem voor dien jongen 
een postwisseltje van ƒ1,50. Men kan nooit weten hoe gij 
zijn hulp later weder eens nodig hebt.’21 

Met boekhandelaar Van Dobben in Haarlem ontstaan 
er problemen, als deze het colportageloon weigert te 
betalen en dan ook geen genoegen neemt met de 15% in 
plaats van 20% rabat, terwijl hij wel een jonge bediende 
meegegeven heeft aan de colporteur. Scheefhals heeft 
niets aan zijn medewerking gehad, omdat die jongen 
nog maar net in Haarlem woont en niet weet waar hij 
de klanten kan vinden. Vandaar de lage opbrengst van 
zijn tocht in Haarlem. Tussen Van Dobben, Scheefhals en 
Van Goor wordt daarover een discussie gevoerd, waarbij 
de uitgever niet meer weet, wie hij nu moet geloven. Hij 
is teleurgesteld in Scheefhals en spreekt hem erop aan, 
dat hij daar zo weinig intekenaars heeft gevonden. Hij zit 
in een lastig parket, want hij wil de relatie met de klant 
goed houden, maar ook zijn colporteur niet afvallen. Dus 
verdedigt hij zijn colporteur en geeft die korting van 20% 
maar toe aan de boekhandel.
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geen gebruik meer wil maken van de diensten van 
Scheefhals, maar een week later is er alweer sprake van 
een reis naar Deventer, waar een aantal boekhandelaren 
aangeschreven is. In januari 1883 ontvangt Scheefhals, 
zelf wonend in Weert, een gedetailleerde routebeschrij-

Brief aan colporteur H. Scheefhals, 14 juli 1883 (samh, Archief 
Noot hoven van Goor: Copieboek 26, fol.245)

ving voor zijn reis van Kampen naar Zwolle, dan naar 
Meppel en Heerenveen en vervolgens in heel Friesland en 
Groningen. Daarbij ontvangt hij een lijst met de namen 
van de boekhandelaren die hij moet bezoeken. Boven-
dien moet hij bij nader inzien eerst nog naar Amsterdam, 
voordat hij de lange reis naar het Noorden onderneemt. 

De intekenaars

Sommige streken zijn moeilijker te bewerken dan an-
dere en bovendien is de maand januari niet zo gunstig. 
‘’t Is in ’t begin van ’t jaar, de meeste menschen hebben 
hunne balans gemaakt en in vele gevallen zal die wel niet 
met een groote winst gesloten zijn.’ Overijssel is verder 
‘volstrekt geen boekenland’. Het Noorden is voor hem 
moeilijker. ‘In het Noorden zal het u met uw accent min-
der gemakkelijk vallen de lieden te overtuigen als zulks 
in Brabant en Limburg het geval is. [...] Zeker moet het 
u zijn opgevallen, dat waar men in het Zuiden de lui mee 
lijmt, dit juist in andere provinciën aanleiding is om het 
boek niet te nemen.’ Toch is de uitgever hoogst tevreden 
over de resultaten in Gelderland en Overijssel. Scheef-
hals ziet kans om daar de goede naam te handhaven, die 
hij ook in Brabant en Limburg opgebouwd heeft.23 

Ook met het resultaat in Friesland is de uitgever heel 
tevreden, evenals met zijn tweede tocht naar Eindhoven 
en omstreken. Dat Scheefhals veel overredingskracht 
had, bevestigt de uitgever in mei 1884 in een brief aan 
een boekhandelaar in Utrecht. ‘Drie jaren is de heer 
Scheefhals voor ons werkzaam geweest en de indruk die 
hij bij ons heeft achtergelaten, getuigt geheel en al te 
zijnen voordeel. [...] Dikwerf heeft men aan de overre-
dingskracht van den colporteur geen weerstand kunnen 
bieden.’ 

Wij weten zeer goed dat colporteurs in het algemeen er 
geen been in zien den lieden wel eens iets op de mouw 
[te] spelden, doch met de heer Scheefhals is dit niet 
het geval. Reeds plaatste hij meer dan 2000 exempla-
ren en wij hebben slechts zeer zelden reclame ontvan-
gen, terwijl in die gevallen dan nog steeds het recht 
aan de zijde van den colporteur bleek te zijn.24

20. Als het werk klaar is, kost het hele werk in twee delen ingenaaid, 
ƒ18,95, in twee linnen banden ƒ20,75 en in twee ‘halflederen’ banden 
ƒ21,55.
21. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 26, fol. 657, brief aan H. 
Scheefhals, 29 november 1883.
22. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 271-272, brief 
aan H. van Dobben, 9 juni 1882.
23. Archief Noothoven van Goor, Copieboek 24, fol. 845-846, brief 
aan H. Scheefhals, 12 januari 1883.
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Scheefhals heeft dus meer dan 2000 exemplaren kunnen 
verkopen. Wie zijn de intekenaars en waar zijn ze geves-
tigd? In de afgedrukte lijst staan 1500 namen. Behalve 
een aantal boekhandelaars uit alle provincies hebben 
mensen met uiteenlopende beroepen het werk aange-
schaft: timmerlieden, fabrikanten, kooplieden, mensen 
uit het leger en de marine. Rooms-katholieke en protes-
tantse geestelijken, notarissen en andere juristen heb-
ben ook belangstelling voor het werk. Veel intekenaars 
zijn werkzaam in het onderwijs: onderwijzers, hoofden 
van scholen, leraren van de hbs en leraren die verbonden 
zijn aan de ‘Rijks Normaallessen’, waar de kwekelingen 
opgeleid werden. Ook enkele bibliotheken van scholen 
hebben ingetekend op het werk. Afgezien van een paar 
intekenaars uit België, komen er ook enkele bestellin-
gen uit Indonesië en zelfs uit Amerika, maar het grootste 
deel van de intekenaars woont in Nederland. Dat is ten-
slotte ook het werkterrein van Scheefhals.

Als Zuidema in het voorjaar van 1883 al rept over een 
volgende druk, moet de uitgever toegeven, dat de om-
zet van het boek niet zo heel gunstig is gebleken, want 
7/8 van het ‘debiet’ (de omzet) van Kramers is het werk 
geweest van de colporteur. ‘Het boek is er als het ware 
ingeprent en het is dan ook onze vaste overtuiging dat 
er 25 jaren zullen moeten verloopen alvorens ernstig aan 
een nieuwen druk gedacht zal worden.’ 

Na alle inspanningen die de uitgever zich heeft getroost 
om de bewerking compleet te maken, kost het ook weer 
heel veel moeite om het werk aan de man te brengen. 
Zonder de inspanningen en de overtuigingskracht van 
colporteur Henricus Wilhelmus Scheefhals had de uitge-
ver waarschijnlijk nooit zo veel exemplaren van het boek 
kunnen verkopen en was het mogelijk voor hem zelfs een 
verliespost geweest. Dankzij het werk van de colporteur 
is Kramers’ geographisch woordenboek der geheele aarde 
toch terechtgekomen bij vele geïnteresseerde lezers, 
verspreid over heel Nederland. 

Collectie Paul Abels (foto Nico J.Boerboom)
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minstens 80 jaar zijn? De hoofdredacteur schreef bij de 
aflevering over Peter Eikenboom dat het een eenmalige 
uitzondering was. Oh, deze Tidinge wordt een ‘special’ 
over de Goudse uitgeverij Van Goor en daarom wil de re-
dactie dat het Gouwe Verhaal in de grafische sfeer blijft? 
Dan snap ik opeens hoe je bij mij komt. Het idee moet 
van Paul Abels komen, want met hem samen geef ik de 
les ‘Gouda en de boekdrukkunst’, als onderdeel van een 
Goudologie-II-cursus. Als je maar weet dat ik over uitge-
verij Van Goor en Zonen niets te melden heb, of het zou 
moeten zijn dat je vanuit ons huis kijkt op de achterkant 
van de H&M aan de Kleiweg. Daar was Van Goor ooit ge-
vestigd.

Geboren Gouwenaar ben ik niet. Ik kwam hier in 1967, 
niet vanwege het unieke watersysteem, maar omdat ik 
een baan kon krijgen bij drukkerij Koch en Knuttel waar-
aan een huurhuis gekoppeld was. Ik had in Amsterdam 
vaste verkering. We hadden ons gemeld bij het Centraal 
Bureau Huisvesting. “Wilt u een eigen woning, hier in 
Amsterdam?” was de reactie. “Komt u dan over tien jaar 
nog maar eens terug.” Ik vroeg nog: “Moet ik me dan ’s 
morgens of ’s middags melden?”, maar ik wist dat het 
geen indruk zou maken. Vandaar de trek naar Gouda. 
Toen moesten we wel trouwen, want Koch & Knuttel kon 
niet toestaan dat er in hun huis ‘gehokt’ zou worden.’

Amsterdam

‘Louis Meulenberg was de naam die ik meekreeg bij 
mijn geboorte op 30 september 1940 in Amsterdam. De 

Loek Meulenberg (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Loek Meulenberg 
 Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Loek Meulenberg (1940)

125

meeste mensen kennen me als Loek. Ik kom uit een ar-
beidersgezin in de Pijp. Mijn vader was niet links, maar 
uiterst links, cpn. Van de oorlogstijd kan ik me weinig 
herinneren. In de hongerwinter kwam ik in Friesland te-
recht en daarvan weet ik dat er – het zal april ’45 zijn 
geweest – geschoten werd. De ene dag kwam je Duitsers 
tegen bij wie je een snoepje kon bietsen, de andere dag 
geallieerden die ook lekkers bij zich hadden. Ik weet niet 
eens of het Engelsen of Canadezen waren. 

Mijn jeugd in Amsterdam zal ik niet diepgaand uit de 
doeken doen. Je gaat elke dag naar school, je gaat elke 
week naar het badhuis, je speelt met vriendjes, iedereen 
kent het wel. Wat niet iedereen kan zeggen: ik was de 
slechtste leerling van de klas. Ik had overal onvoldoende 
voor. Ik ben zelfs een keer blijven zitten. Voor rekenen 
een vier, terwijl ik later calculator ben geworden. Ik had 
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opmaken, maar vooral de sfeer was anders. Amsterdam 
was toen een levendige krantenstad. Bij het Algemeen 
Handelsblad werd ook de Trouw gedrukt. Het Parool werd 
er alleen gezet. In die tijd is er een heuse typografen-
staking geweest. Ik was met een vriend een paar dagen 
op stap naar Parijs en kwam nietsvermoedend terug in 
Amsterdam. Het was wel lekker dat ik niet meteen aan 
het werk hoefde. Uit nieuwsgierigheid ging ik maar eens 
kijken. Bij de ingang van drukkerij Koenders werd een 
persfoto gemaakt door De Waarheid. Daar kwam ik pon-
tificaal op te staan. 

Tot augustus 1961 was ik in militaire dienst. Ik werd 
opgeleid tot radiotelefonist bij de Licht- en Geluidmeet-
dienst van de Artillerie Meetafdeling. Ik ging niet terug 
naar de krant, maar begon bij handelsdrukkerij De Vol-
harding en vervolgens bij drukkerij Eikelenboom. Het zal 
in die periode zijn geweest dat ik liftend naar Frankrijk 
ging en daar een half jaar als bordenwasser in een res-
taurant in de buurt van Annecy heb gewerkt. Later mocht 
ik de kok helpen en zo verwierf ik kookvaardigheden. In-
middels was ik weer aan het leren geslagen. Om calcula-
tor te worden was mijn opleiding te laag. Ik moest eerst 
een cursus algemene ontwikkeling volgen, toen pas kon 
ik voor assistent-calculator opgaan en vervolgens calcu-
lator offset, patroonsdiploma boekdruk en patroonsdi-
ploma offset. Het was streng gereguleerd in de grafische 

geen idee wat ik wilde worden, dus ging ik naar het ze-
vende leerjaar. Daar was ik opeens de beste leerling. Op 
het Arbeidsbureau kon je een test doen. Ingewikkeld was 
het niet, maar er kwam wel een verrassend helder advies 
uit: geschikt voor het grafische bedrijf. Ik denk dat daar 
de meeste vacatures waren. Zodoende zat ik van 1954 
tot 1957 op de Amsterdamse Grafische School. Ook daar 
kenden ze een simpele selectiemethode. Als je een bril 
droeg werd je opgeleid tot boekbinder, als je een beetje 
technisch uit je ogen keek werd je drukker en als er thuis 
iemand was die een andere taal kende, werd je zetter. 
Zodoende kreeg ik een opleiding tot handzetter. Ik ging 
naar de dagopleiding en toen ik klaar was kon ik als zet-
tersgezel aan de slag. Een aparte bedrijfstak, want de 
cao verplichtte medewerkers om lid te zijn van een vak-
bond. De Algemene Nederlandse Grafische Bond was de 
oudste vakbond van Nederland, opgericht in 1866. 

Mijn eerste baan was bij Koenders aan de Prinsen-
gracht dat vooral handelsdrukwerk deed. Vervolgens ben 
ik naar het Algemeen Handelsblad gegaan aan de Nieuwe-
zijds Voorburgwal. Niet alleen het werk, vooral zetten en 

Loek Meulenberg als Amsterdamse kleuter (collectie Meulenberg)

Loek Meulenberg als radiotelefonist bij de Artillerie 
Meetafdeling 1961 (collectie Meulenberg)
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bijzonder drukwerk gemaakt, zoals de bladen Bouw en 
De Ingenieur en voor uitgeverij Versluis.

Al binnen het jaar verkocht Unilever het bedrijf aan 
De Boer in Hilversum. Dat had een merkwaardige wijzi-
ging in de leiding tot gevolg. Ooit was bij Koch & Knut-
tel meneer Borra ontslagen, omdat hij steeds ingreep 
in het bedrijfsproces en machines harder liet draaien 
dan verantwoord. Wie zette De Boer in Gouda neer als 
directeur: diezelfde meneer Borra. De sfeer was om te 
snijden omdat de zittende leidinggevenden verwacht-
ten dat er wraak genomen zou worden. Als nieuweling 
hoefde ik daar in theorie geen last van te hebben, maar 
meneer Borra bleek het feodale karakter alleen maar te 
versterken. Ik werd bij hem geroepen en kon het doen 
met een mededeling: “Meulenberg, die afspraken die 
door Unilever met u over arbeidsvoorwaarden zijn ge-
maakt, gelden niet meer. U gaat er niet op achteruit. 
U kunt weer gaan”. Dat ‘niet op achteruit’ klopte niet, 
want mijn handelingsruimte als calculator werd beperkt. 
Vertegenwoordigers mocht ik alleen nog ontvangen na 
verkregen toestemming. In beginsel moesten alle op-
drachten worden gegeven aan een firma die het concern 
had aangewezen. Mijn Goudse baan heb ik binnen een 
jaar opgezegd.

Ik bleef werkzaam bij drukkerijen. De eerste was Vita-
Nova in Schiedam die later verplaatst werd naar Hank. 

industrie. Het liefst was ik leraar in grafische vakken ge-
worden, maar dat zou nog jaren studie vragen en ik had 
ondertussen verkering en we wilden wel een keer gaan 
samenwonen.’

Koch & Knuttel 

‘In een grafisch weekblad stond een advertentie van Koch 
& Knuttel in Gouda: “gevraagd een calculator; beschik-
baar een flat.” Pasgetrouwd kwamen we te wonen in een 
driekamerflat aan de Vrijheidslaan in Oosterwei. Het was 
geen bedrijfswoning, maar het bedrijf had zeggenschap 
over de toewijzing. Koch & Knuttel was voor Gouda een 
flink bedrijf. Het bleek feodaal ingericht te zijn. Ik was 
een vrijgevochten Amsterdamse jongen met lang haar en 
had het daar moeilijk mee. Eigen initiatief werd niet op 
prijs gesteld. De boekdrukkerij, het kantoor en de ex-
peditie van Koch & Knuttel zaten aan de Turfmarkt, in 
een pand dat doorliep tot aan de Nieuwehaven. Aan de 
Nieuwe Vaart zat de offsetdrukkerij. Koch & Knuttel was 
op dat moment onderdeel van Unilever. Daarvoor werd 
veel verpakkingsmateriaal gemaakt. Daarnaast werd er 

Loek Meulenberg als langharige Amsterdammer met vader op vakan-
tie, circa 1960 (collectie Meulenberg)

Loek Meulenberg bij drukkerij Eikelenboom circa 
1963 (collectie Meulenberg)
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op een van de eerste avonden in Gouda gezellig naar een 
café wilde. Het was aan de Lange Tiendeweg. Ik ging zit-
ten, maar er kwam niemand op me af. Toen kwam iemand 
anders binnen en die vroegen ze: een biertje zeker. Toen 
zei ik: “Als je toch bezig bent, tap er voor mij dan ook 
één.” De reactie: “Verrek, het is een Nederlander.” Ook 
mijn Amsterdams grapjes gingen er niet in. Ik zat op mijn 
werk uit te leggen dat alle munten en bankbiljetten een 
Mokumse naam hadden. Dus ik vroeg: “Wat is een knaak 
(twee gulden 50), wat is een joetje (tien gulden), wat is 
een meier (honderd gulden)?” Tot ik vroeg: “Wat is dan 
een lammetje?” Dat wisten ze echt niet. Ik zeg: “Een 
jong schaapje!” Dat konden ze niet waarderen. Ook de 
koffiedames vonden me een praatjesmaker. Je kreeg bij 
Koch & Knuttel koffie uit een kan, waarin ze naast koffie 
ook de nodige suiker en een sloot melk deden. Ik lustte 
de koffie alleen zwart en vroeg daarom of ze mijn koffie 
in wilden schenken, voordat ze er van alles bij gedaan 
hadden. Toen vroegen ze of ik een doktersverklaring kon 
overleggen dat ik de koffie zwart moest gebruiken.’

Het Goudse leven als vutter

‘Tot ik met de vut ging, ben ik nauwelijks actief geweest 
in Gouda. Als je elders werkt, blijft er weinig vrije tijd 

Ik heb gewerkt in Delft, in Boskoop, weer in Schiedam 
(Roelants van de kaartjes) en tenslotte dertien jaar bij 
Veldwijk in Waddinxveen.’

Wonen en wennen in Gouda

‘Toen ik vertrok bij Koch & Knuttel wilden ze natuur-
lijk graag dat ik de flat leeg achterliet. Daarvoor had ik 
echter andere woonruimte nodig en die was er niet een-
twee-drie. In 1971 is onze dochter geboren. We stonden 
ingeschreven voor een woning aan de Rietzoom en daar 
zijn we ook naartoe gegaan. Ons huwelijk liep echter 
stuk. Ik heb een tijd een soort nomadenbestaan geleid, 
waarbij ik telkens verbleef in het huis van een vriend of 
een kennis. Ik bleef wel in Gouda om het contact met 
mijn dochter niet te verliezen. Op een bepaald moment 
kwam ik met een vriendengroep terecht op Lage Gouwe 
108-110, op de hoek van Achter de Vismarkt. Het was een 
soort commune, een wooncoöperatie. De anderen wa-
ren mede-eigenaren, maar omdat de scheiding nog niet 
officieel was kon ik niet kopen. Laat ik daar nu de vrouw 
ontmoeten, waarmee ik al veertig jaar samen ben. Hilde 
was een van de andere participanten. De taken in huis 
waren verdeeld. Als ik kookdienst had, waren er veel ex-
tra eters. Heel lang duurde die coöperatie ook weer niet, 
want een ander stel ging uit elkaar en toen was het voor 
de overigen niet meer mogelijk om de lasten op te bren-
gen. We hebben nog een tijdje in het voorhuis gewoond. 
Onderin was ooit een opslagruimte van Gouda’s Glorie. 

Hilde en ik gingen op zoek naar een ander huis. Vlek 
15 was even aan de orde, maar het project op Slapperdel 
sprak ons meer aan: in de binnenstad, dichtbij alle voor-
zieningen. We waren bijna de laatsten die zich konden 
inschrijven. We wonen hier 30 jaar tot genoegen. Het 
verloop hier op het ‘plein’ is klein. Zeker drie stellen wo-
nen er vanaf het begin. 

Gouda en ik moesten aan elkaar wennen. Ik kwam 
waarschijnlijk over als de vlotgebekte Amsterdammer 
die overal commentaar op had. Bovendien zag ik er al-
ternatief uit, met het haar tot op de schouders en vanaf 
het eerste zonnestraaltje bruiner wordend. In Gouda zelf 
was de sfeer –in mijn ogen– bekrompen. Ik weet dat ik 

Vestigingsdiploma lithografisch bedrijf 1969 (collectie Meulenberg)
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we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen 
in de kaaswereld. Zo zijn we pas nog naar de gloednieu-
we kaasfabriek in Hoogeveen geweest met zijn enorme 
pekelbaden.

Gouda heeft in het verleden een aantal bijzondere 
drukkers en uitgevers gekend zoals Gerard Leeu, Enden-
burg en Rammazeyn. Bovendien hebben we nog steeds 
een Librije. Ik maak deel uit van een groepje mensen dat 
– onder de paraplu van Gouda op Schrift (GOS) – gestaag 
maar enthousiast bezig is met hertalen van gedrukte 
middeleeuwse werken. Het gaat ons dus niet om hand-
schriften. Ons grootste project is vorig jaar afgerond: 
het hertalen van het boek Twispraec dat ooit door Gerard 
Leeu werd gedrukt. Het zijn moralistische fabels, maar 
daar stap ik dan overheen. Wat er zo mooi aan is? Het is 
net als met kauwgum. Je kunt er niet meer mee ophou-
den. Bovendien is het een leuke groep. Het liefst willen 
we grote werken aanpakken en tot op heden heeft Jan 
Willem Klein die kunnen aandragen.

Vermeldenswaard is zeker ook de Drukkerswerkplaats 
die in de Chocoladefabriek zetelt. Ik ben daar een jaar 
of zeven aan de slag als zetter. Ze zaten toen nog in de 
 bovenmeesterswoning naast de Jeruzalemkapel. Hier 
ben ik – als oudste typograaf – elke woensdagmiddag. 
Het mooiste is natuurlijk het zelf drukken van een boek-

Loek Meulenberg bij een monotype Philippine (collectie Meulenberg)

over. Hardlopen en bergbeklimmen stonden bovenaan. 
Voor de Atletiek Vereniging Gouda heb ik niet alleen ge-
lopen, maar ook georganiseerd. O ja, het Filmhuis moet 
ik nog noemen. Daar was ik bij de oprichting betrok-
ken. Toen ik was gestopt met werken, begonnen onze 
vakanties in de Bourgogne langer te worden. Voor het 
eerst gingen we steeds naar dezelfde plek. Het werden 
vrienden daar en wij halve fransozen. Daarnaast ging ik 
op diverse manieren deelnemen aan het leven in Gouda. 
Zal ik me beperken tot zaken die te maken hebben met 
de historie van Gouda of met mijn typografisch verle-
den? Over het zingen bij Gouda’s Liedertafel moet dan 
iemand anders maar een keer vertellen. Het koor heeft 
overigens net zijn 95ste verjaardag heeft gevierd. We 
zijn nu bezig met uitzoeken van het repertoire voor het 
eeuwfeest in 2023. Zeker één keer in de week ben ik gids 
in de Waag. Daar komt mijn Frans goed van pas. Het Kaas 
en Ambachtenmuseum is eigendom van Uniekaas, waar-
van moedermaatschappij doc in Kaatsheuvel zetelt. We 
leggen enerzijds het ambachtelijke kaasmaken uit, maar 
ook de kunsthistorische achtergrond van het pand komt 
aan de orde, inclusief een uitleg over de replica van het 
reliëf aan de voorgevel. Toevallig doe ik het deze week 
wel vier keer. Er wordt redelijk naar de vrijwilligers ge-
luisterd vanuit het management. doc zorgt er voor dat 

Cursus Goudologie II Gouda en de boekdrukkunst (collectie Meulenberg)
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een tikfout in een tekst staat. Het woordbeeld klopt dan 
niet. Of een tijdschrift of boek is opgemaakt door een 
echte vakman, zie ik snel. Neem bijvoorbeeld de Tidinge 
of jullie Stad van de Gouwenaars. In de Tidinge herken je 
meteen het werk van een goede typograaf: een mooie, 
goed leesbare mechaan als tekstletter en een afgewo-
gen bladspiegel. De snijkant is breder dan de rugzijde; 
het kopwit minder dan het staartwit. Oei, hier boven-
aan bladzijde 109 zie ik toch een ‘hoerenjong’. Je mag 
niet toelaten dat op zo’n plek een halve regel staat. Pak 
ik nou de Nieuwsbrief van Die Goude, dan vind ik dat er 
ook netjes uitzien, maar er is duidelijk zonder opmaak-
programma gewerkt. De foto’s zijn niet overal uitgelijnd 
met de tekst. De ruimte om de foto’s heen is nogal krap. 
De tekst loopt niet op elke pagina even lang door. In 
zijn soort heel goed, maar opgemaakt door een amateur 
zonder technische hulpmiddelen.

Zo zie je, het drukkersvak blijft altijd deel van je leven. 
Hebben we zo genoeg verwantschap aangebracht met de 
andere artikelen in deze Tidinge?’

Loek Meulenberg in actie op de Drukkerswerkplaats, 2019 (foto Nico J. 
Boerboom)

je. Je moet bedenken dat het aantal beschikbare hand-
letters beperkt is. Meestal kunnen we niet meer dan vier 
pagina’s zetten. Die moeten dan eerst gedrukt worden 
en daarna schoongemaakt, voordat de volgende pa-
gina’s gezet kunnen worden. Naast het echte drukwerk 
komt het nog wel eens voor dat bezoekers van de Druk-
kerswerkplaats een toelichting vragen op het drukkers-
vak. Dat doe ik natuurlijk graag.’

Gouda en de boekdrukkunst

‘Die praktische kennis heeft er ook toe geleid dat ik do-
cent ‘Gouda en de Boekdrukkunst’ werd voor de Goudo-
logie-II-cursus ‘Gouda en de Librije’. Die had ik eerst als 
cursist gedaan. Paul Abels was de docent. Toen hij de 
techniek van het drukken ging uitleggen, zei hij iets wat 
niet klopte. Daar maakte ik een opmerking over. “O, be-
dankt voor de aanvulling”, zei hij. Even later weer zoiets 
en Paul zei: “Goed dat we er een deskundige bij heb-
ben.” Dat ging nog twee keer zo en toen werd Paul rood: 
“Nu ben ik het zat. Voortaan ga jij dit gedeelte van de 
cursus geven.”

Eerst ga ik in op de uitvinding van de boekdrukkunst. 
Alleen in Nederland wordt die toegeschreven aan Lau-
rens Janszoon Coster, terwijl er nooit een drukker met 
die naam bestaan heeft. Ik vertel dat de uitvinding een 
onjuiste naam heeft gekregen. Het gaat om ‘losse let-
terdruk’ waarvoor Gutenberg deeltechnieken moest uit-
vinden en ontwikkelen, zoals het vinden van de juiste 
metaallegering. Verder leg ik de belangrijkste druktech-
nieken uit: hoogdruk, vlakdruk en diepdruk. Dan volgt 
de uitleg van het typografisch maatsysteem. Aanvanke-
lijk bepaalde elke lettergieterij zelf de grootte. Fournier, 
Didot en Berthold brachten daar verandering in. De au-
gustijn, de didotpunten en de meter werden met elkaar 
in verband gebracht. Ook de verklaring van de corpsaan-
duiding is interessant en de meest gebruikelijke letter-
hoogteaanduiding: de Hollandse hoogte en de Franse- 
of normaalhoogte. Genoeg zo? 

Weet je dat ik een tekst net zo gemakkelijk in spie-
gelschrift en op de kop lees? Zo zag je het in de zetterij 
altijd. Ik merk ook meteen – zonder echt te lezen – of er 
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lezingen 2019
9 september Henkjan Sprokholt
‘Plekken van plezier’ (thema Open Monumenten Dag)

15 september Ingrid Mitrasing en Howard Gray
Cornelis en Frederik de Houtman (Houtmandag)

14 oktober Jocelyn Krusemeijer
Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten

17 oktober  Waterconferentie 
Watergilde, werkgroep van Die Goude

2 november Paul Abels en Martijn Junte
Eduard Poppius, Gouds predikant (St.-Janlezing)

25 november Rina Knoeff
Gelukkig gezond ouder worden

Voor verdere informatie, zie de Nieuwsbrief en  
de website www.diegoude.nl

AgendaAuteurs
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van de jeugdliteratuur. Ze doet onderzoek naar de 
kinderboeken en schoolboeken van de uitgeverij G. 
B. van Goor Zonen in Gouda.

Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en 
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij 
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’.



132

Ti
di

ng
e 

20
19

Een landelijk bekende Goudse uitgeverij/drukkerij
Jean-Philippe van der Zwaluw
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phisch woordenboek der geheele aarde tussen 1875 en 1884
Margreet van Wijk-Sluyterman

Gouwe Verhaal: Loek Meulenberg 
Gert Jan Jansen

92

95

104

115

125

tijdschrift van de historische vereniging die Goude


