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Ten geleide
‘Overwogen wordt om over te gaan op één jaarboekje met minstens bijdragen over
aangekochte of - als SAMH dat vraagt - gerestaureerde objecten plus de eventueel
te ontvangen artikelen zoals er nu in het tijdschrift staan.’
Dat stond in De Schatkamer 2017-3 op pagina 70 en dat uitgeven van een jaarboekje gebeurt nu voor het eerst.

Uit de eigen SVAL-werkgroep Gouda Op Schrift (GOS) is van Kees Plaizier een bijdrage over de hertaling van de Twispraec der creaturen.
We beconcurreerden qua input onszelf trouwens met 31 december 2018 als een indien- en tevens kopijdatum voor de Walvisprijs. (Zie: www.samh.nl/sval/ignatiuswalvisprijs/). Die mogelijke inzendingen kúnnen artikelen voor komende jaarboekjes
worden.
Verder kennen de vijf deelnemende gemeenten alle periodieken van lokale historische verbanden. De fusiegemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas kennen zelfs
meer van die verbanden en uitgaven! De SVAL respecteert dat graag.
De eigen rubriek Mededelingen raakt de kern van het stichtingsbestaan. Dit jaar
vroeg SAMH niet om restauraties van archiefstukken of boeken. Wel werd gevraagd
om op kosten van de SVAL manco’s in de digitale Goudsche en Schoonhovensche
Couranten op te vullen door scannen van de nog niet-benutte fiches en aansluitend
OCR-bewerking bij GMS. Zie hierover ook al De Schatkamer 2017-3, pagina 71. Dat
zo laten verdwijnen van een manco is gebeurd.
Verder werden, veelal in overleg met SAMH, daar negen (!) aankopen voor gedaan
en deze vindt u als donateur hierin beschreven.
Voor actualiteiten blijft graag worden meegelift met de e-nieuwsbrief van het
streekarchief. Het bestuur zegt toe de jaarrekening en het jaarverslag 2018 zo
spoedig als in 2019 mogelijk is op internet te plaatsen: www.samh.nl/sval/
De wervingsansichten voor donateurs voor de stichting zullen in de Chocoladefabriek verspreid blijven worden. Ook in de nieuwe streekarchieffolder ‘Het beste
van…’ staat achterin een stukje over de SVAL. Middenin prijkt trouwens al een bijdrage ‘Een jarige vriendenstichting’ over de restauratie van de Kruidboeken in 2017.
(De vriendensteun wordt dus gewaardeerd!)
Zie natuurlijk ook: www.samh.nl/sval/ en www.goudaopschrift.nl.

Aan het tijdschrift De Schatkamer zal nog lang in noten worden herinnerd. Zo
had Koen Goudriaan in de laatste Tidinge van dit jaar in zijn bijdrage ‘Goudse
herinneringen aan Erasmus’ als voetnoot 1 zijn Schatkamerartikel ‘Erasmus en
Gouda: een vluchtige relatie’ uit nummer 2017-3!

Adri den Boer, voorzitter
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Twispraec der creaturen hertaald
Kees Plaizier (werkgroep Twispraec)
Inleiding

In januari 2012 startte een werkgroep met het transcriberen en hertalen van het in
1481 door Gheraert Leeu gedrukte werk Twispraec der creaturen, een verzameling
van honderdtweeëntwintig moralistische dialogen. Een exemplaar van dit werk bevindt zich in de Goudse Librije.1
Leeu heeft de dialogen achtmaal uitgegeven. In 1480 verscheen de eerste Latijnse
druk onder de titel Dyalogus creaturarum.2 In 1482 verscheen ook een Franse
druk.3 Alle drukken zijn voorzien van houtsneden van een onbekende meester. De
auteur van het oorspronkelijke Latijnse handschrift is onbekend, evenals de vertalers van de Middelnederlandse en Franse druk.
De werkgroep kwam tot stand op initiatief van Dorien Pors en Thea van Wordragen
van het Historisch Platform Gouda en bestond uit goudologen die behalve de basiscursus ook de vervolgcursus ‘De Goudse Librije en de Goudse boekdrukkunst’ hadden gevolgd. Tijdens die cursus hadden ze al geoefend met een dialoog uit Twispraec onder leiding van Jan Willem Klein, neerlandicus en voormalig beheerder van
de bibliotheek van het Streekarchief Midden-Holland in Gouda.
De groep kende een wisselende samenstelling. In de eerste jaren bestond hij uit
zeven personen, later uit vijf. Dorien Pors is in 2014 helaas overleden. Vier goudologen zijn vanaf het begin tot en met de voltooiing bij transcriptie en hertaling betrokken geweest. De werkgroep kwam eenmaal in de veertien dagen bijeen om de
thuis voorbereide pagina’s te bespreken en om tot een voor ieder aanvaardbaar resultaat te komen.
In 2015 verscheen een door Hans Rijns gemaakte transcriptie op internet.4 Hij gebruikte een exemplaar van Twispraec uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.5
De werkgroep heeft haar transcriptie onafhankelijk van deze publicatie voortgezet.
Transcriptie en hertaling zijn inmiddels gepubliceerd op de website van ‘Gouda op
Schrift’, een werkgroep die ressorteert onder de Stichting Vrienden van Archief en
Librije. Zij richt zich op het ontsluiten van vroege handschriften en publicaties over
en uit Gouda. De originele tekst van het boek is als bladerboek opgenomen.
Transcriptie en hertaling zijn naast elkaar gezet met de uit het boek afkomstige
houtsneden.

Anoniem, Dyalogus creaturarum dat is Twispraec der creaturen (Gouda 1481) Gouda SAMH Collectie Librije depot 2306 E 3
2
Zie Early European Books (gratis toegang): eeb.chadwyck.co.uk (10-10-2018)
3
Zie https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70057c/f2.image (10-10-2018)
4
https://www.dbnl.org/tekst/leeu002diag02_01/colofon.php (10-10-2018)
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Anoniem, Dyalogus creaturarum dat is Twispraec der creaturen (Gouda 1481) Den Haag KB depot
170 E 26
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Op de site is een onderverdeling gemaakt in de rubrieken Hemellichamen en elementen; Edelstenen en metalen; Kruiden, planten en bomen; Vissen en reptielen;
Vogels; Dieren en Mensen. Deze onderverdeling komt in het boek niet voor, maar
volgt wel uit de volgorde van de dialogen.6

Werkwijze

Voor de transcriptie heeft de werkgroep regels gehanteerd die zijn opgesteld door
Jan Willem Klein. Voor de hertaling is enerzijds geprobeerd dicht bij de Middelnederlandse tekst te blijven, anderzijds is gestreefd naar een voor ieder begrijpelijk Nederlands met vermijding van archaïsch taalgebruik en lange zinnen.
De werkgroep had niet als taak een wetenschappelijke uitgave te verzorgen. Daarom is geen gebruik gemaakt van voetnoten. Fouten in de originele tekst zijn in de
transcriptie tussen vierkante haken geplaatst.
Een van de leden van de werkgroep verzorgde de eindredactie van gereedgekomen
pagina’s in overleg met de andere leden, met als doel een consistente en coherente
tekst tot stand te brengen.
Voor de hertaling van bijbelteksten is in het algemeen de originele tekst - waarschijnlijk ontleend aan de Vulgaat - aangehouden. Deze teksten kwamen meestal
inhoudelijk overeen met latere bijbelvertalingen (Statenvertaling, NBG, NBV). Deze
vertalingen vormden een belangrijk hulpmiddel bij de hertaling van sommige zinsdelen, voorzover de teksten terug te vinden waren.
De werkgroep heeft er meestal van afgezien om citaten van kerkvaders, filosofen,
auteurs en ‘de wijze man’ op te sporen. ‘Die wise man’ is door de werkgroep letterlijk hertaald als ‘de wijze man’. Diens uitspraken zijn ontleend aan Salomo maar ook
aan andere schrijvers.
In een aantal dialogen komt het woord ‘glosa’ voor. Hiermee kan de Glossa Ordinaria bedoeld zijn, een in de Middeleeuwen populair standaardcommentaar op de
Bijbel. Het werk bestond uit de Vulgaat en een verklarende tekst. ‘Glosa’ kan ook
een toelichting zijn bij een andere tekst dan een bijbeltekst. De werkgroep heeft ervoor gekozen het woord per geval te omschrijven, om het voor velen onbekende
woord ‘glos’ te vermijden.
Aan de hertaling moesten leestekens worden toegevoegd. In Twispraec ontbreekt
interpunctie grotendeels. Het was daarom soms lastig te bepalen waar een citaat
ophield en het commentaar van de auteur werd hervat.

Verwijzingen

Het commentaar bij de fabels bestaat voor een groot deel uit citaten, vele honderden.
In een groot aantal dialogen zijn teksten uit de Bijbel verwerkt, ruim zestig uit het
Oude en veertig uit het Nieuwe Testament, en ook uit de apocriefe boeken Wijsheid
en Wijsheid van Jezus Sirach (exclusief de uitspraken van ‘de wijze man’). Helaas
worden in de Nederlandse uitgave de vindplaatsen niet vermeld, wat in de Latijnse
uitgave meestal wel gebeurt.
6

http://goudaopschrift.nl/index.php/twispraec (10-10-2018)
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Ze zijn vervangen door namen, zoals Job, Jesaja, Jeremia, Salomo, ‘de wijze man’,
David, Paulus en Johannes. David (vaak met als toevoeging ‘in Psalmen’) wordt genoemd in twaalf dialogen. In eenentwintig dialogen wordt naar (de heilige apostel)
Paulus verwezen. De Latijnse druk vermeldt zijn naam niet, maar noemt de vindplaats in de Bijbel, voorafgegaan door een afkorting voor apostel. Ook David wordt
niet genoemd. Slechts het betreffende boek en hoofdstuk in de Bijbel worden vermeld, meestal Psalmen.
In de vertaling wordt in tweeënveertig dialogen naar ‘de wijze man’ verwezen, zonder nadere aanduiding. Het gaat om teksten die aan Salomo worden toegeschreven
uit de bijbelboeken Prediker (Ecclesiastes) en Spreuken, maar ook om teksten uit de
apocriefe boeken Wijsheid en Wijsheid van Jezus Sirach (Liber Ecclesiasticus), geschreven lang nadat Salomo geleefd heeft. In de Latijnse druk ontbreekt de aanduiding ‘de wijze man’. In plaats hiervan wordt dezelfde afkorting voor zowel Ecclesiastes als Ecclesiasticus gebruikt en het hoofdstuknummer. Een enkele maal worden
Spreuken of Wijsheid als vindplaats genoemd. De vertaler zal naar een omschrijving
hebben gezocht die recht doet aan alle vindplaatsen in de Latijnse uitgave. In de
vertaling wordt ook twintig maal direct naar Salomo verwezen en enkele malen naar
de boeken Wijsheid van Jezus Sirach, Wijsheid en Prediker.
Behalve de bijbelteksten zijn er uitspraken van de kerkvaders Augustinus (voorwoord en zesentwintig dialogen), Gregorius (zeventien dialogen), Hieronymus (zestien dialogen) en Ambrosius (voorwoord en vijf dialogen). Isidorus van Sevilla,
aartsbisschop en schrijver van encyclopedieën, wordt in het voorwoord en tweeëntwintig dialogen aangehaald.
De Franse abt en mysticus Bernardus van Clairvaux (1090-1153) wordt geciteerd in
zestien dialogen. Bernardus trad in 1112 toe tot het strenge klooster in Cîteaux van
de cisterciënzer orde. Hij wist deze orde tot grote bloei te brengen. In 1115 stichtte
hij het klooster van Clairvaux.
Zeventien dialogen en het voorwoord ontlenen verhalen over heilige vaders, kluizenaars, abten en monniken aan Het Leven van de Woestijnvaders (Vitae patrum)
en aan Gesprekken met de Woestijnvaders (Collationes patrum), twee populaire
geschriften in de Middeleeuwen. In maar liefst vijfenzestig dialogen wordt één
of meerdere malen naar God of God de Heer verwezen. Opvallend is dat Zijn Zoon
Jezus slechts in vier dialogen en het voorwoord wordt vermeld. De duivel met zijn
verleidingen verschijnt in veertien dialogen en in vele gedaanten.
Ook worden veelvuldig auteurs en machthebbers uit de Griekse en Romeinse oudheid geciteerd. De Griekse filosofen Aristoteles en Plato worden respectievelijk dertien en driemaal aangehaald. Aristoteles was in de vijftiende eeuw waarschijnlijk
bekender dan Plato, omdat er Latijnse vertalingen vanuit het Arabisch van zijn werk
circuleerden.
De Griekse koning Alexander de Grote komt in achttien dialogen ter sprake, meestal
in de vorm van verhalen over hem, soms gaat het om uitspraken aan hem gericht
of om uitspraken van Alexander zelf.
De Romeinse schrijvers Seneca en Cicero komen voor in respectievelijk tweeëndertig en vijf dialogen. ‘De wijze Cato’ (in tien dialogen) kan verwijzen naar Cato de
Oudere (234-149 voor Christus), magistraat, legerofficier en schrijver.
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Het zou ook om de Disticha Catonis kunnen gaan, een Latijnse verzameling zedenspreuken uit de derde eeuw, stoïcijns van aard en ten onrechte aan Cato toegeschreven. De Latijnse schrijver Valerius Maximus wordt een of meerdere malen
aangehaald in tweeëntwintig dialogen. Scipio de Afrikaan wordt vermeld in vijf dialogen. Hij was de Romeinse generaal (236-183 voor Christus) die Hannibal in Afrika
wist te verslaan.
Dan zijn er nog de namen van keizers, koningen, pausen, heiligen, machthebbers,
filosofen en schrijvers die slechts een of enkele malen worden vermeld. Hun aantal
is te groot om hier te noemen.

Brito

Soms was het moeilijk te achterhalen wie achter een bepaalde naam schuilging. Een
interessant voorbeeld vormt de naam (Meester) Brito. Vier dialogen beginnen met
een verwijzing naar hem. De auteur ontleende aan hem informatie over de pelikaan
(dialoog 69), de kiekendief (dialoog 73), de olifant (dialoog 89) en de antilope (dialoog 95).
In eerste instantie werd gedacht aan Jan Brito (circa 1415-1484), afkomstig uit Bretagne en vanaf circa 1464 drukker in Brugge. Vreemd was wel dat een collega en
tijdgenoot van Gheraert Leeu werd aangehaald!
De naam komt niet alleen voor in de Nederlandse uitgave, maar ook in de Latijnse
en Franse.
Raadpleging van een handschrift zou uitkomst kunnen bieden. De vroegste handschriften dateren uit het begin van de vijftiende eeuw. Brito leefde toen nog niet.
Gelukkig is een handschrift op internet te vinden dat bewaard wordt in Freiburg.
Een franciscaner monnik, Franciscus de Gallandia von Yvonand, heeft het in 1455
gekopieerd onder de titel Fabulae moralizatae.7 Inderdaad wordt ook hier al verwezen naar Brito. Er moet dus een andere Brito zijn geweest, want Jan Brito leefde
nog niet toen de eerste handschriften ontstonden.
Enig speurwerk op internet leidde naar Guillelmus Brito of Willem de Bretoen. Hij
leefde van circa 1165 tot 1226 en was eveneens afkomstig uit Bretagne. Van zijn
hand is Vocabularium bibliae, een Latijns woordenboek.8 De auteur van Twispraec
moet in dit handschrift hebben gezocht om meer informatie te vinden over de pelikaan, de kiekendief, de olifant en de antilope. De door de auteur gezochte trefwoorden zijn 600 jaar later met enige moeite in het woordenboek terug te vinden.
Yson, het door de schrijver gebruikte woord voor kiekendief, is te vinden onder de
letter i als ixon. Zonder dit woordenboek had ‘yson’ door de werkgroep niet hertaald
kunnen worden.
7

https://www.e-codices.unifr.ch/de/fcc/0025/93r/0/Sequence-772 (10-10-2018). Het handschrift
bevat twee afschriften. Het tweede afschrift is Fabulae moralizatae ofwel Dylalogus creaturarum.
Fabulae moralizatae begint bij folio 93r. Een deel van de dialogen is geïllustreerd met tekeningen.
Aan het eind is een register opgenomen. Het boek wordt bewaard in Freiburg, Couvent des Cordeliers/Franziskanerkloster, code Ms 25.
8
https://lib.ugent.be/viewer/archive.ugent.be%3AE32C9ABA-61C7-11E3-904A733598481370#?c=0&m=0&s=0&cv=2&r=0&xywh=0%2C-885%2C7046%2C6751 (10-10-2018).
Het boek wordt bewaard door de Universiteit van Gent en is afkomstig uit de Sint-Baafsabdij in
Gent.
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Pagina met deel van dialoog 89: ‘Over de olifant die zijn knieën niet boog’.
Deze en volgende afbeeldingen zijn afkomstig uit Dyalogus creaturarum
dat is Twispraec der creaturen (Gouda 1481) Gouda SAMH Collectie Librije
depot 2306 E 3
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Moralistisch karakter van de dialogen

Goed beschouwd handelen alle dialogen over de tegenstelling tussen goed en
kwaad, bezien vanuit een christelijk religieuze, soms devote, achtergrond. Twispraec leunt wat het commentaar betreft sterk op uitspraken door anderen in het
verleden gedaan, zowel christelijke als heidense auteurs, voorzover de uitspraken
van de laatsten passen binnen een christelijk kader.
Volgens Hans Rijns zijn de fabels zelf grotendeels vindingen van de auteur.9 Volgens
Fred de Bree is Gesta Romanorum een van de bronnen waaruit de auteur heeft geput. Dit geschrift bevat een groot aantal wereldse verhalen, gevolgd door een geestelijke uitleg. Gheraert Leeu drukte zowel een Latijnse (1480) als een Nederlandse
editie (1481) van dit werk.10 De inhoud van Twispraec wijkt echter sterk af van de
inhoud van Gesta Romanorum. Waarschijnlijk heeft alleen de opzet van dit werk als
voorbeeld gediend. De moraal blijkt uit het verhaal en de uitleg, maar is niet zo
nadrukkelijk aanwezig als in Twispraec.
Om een idee te geven van de moralistische inhoud volstaat een opsomming van
beschreven deugden en ondeugden. Deugden die regelmatig aan de orde worden
gesteld zijn: barmhartigheid, vergevingsgezindheid, naastenliefde, vriendschap,
eendracht, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid, nederigheid, je plaats kennen, jezelf kennen, standvastigheid, zelfbeheersing, wijsheid, edelheid, respect voor
ouderen, dankbaarheid, kuisheid, lijden geduldig verdragen, Gods wil doen, gehoorzaamheid aan de man en aan meerderen. Hiertegenover worden ondeugden genoemd als: nijd, boosheid, tweedracht zaaien, liegen, wraakzucht, pluimstrijkerij,
huichelarij, ondankbaarheid, luiheid, oneerbaarheid, gierigheid, hebzucht, hoogmoed en ongehoorzaamheid.
De dialogen dienen ter lering en vermaak, maar vooral toch ter lering. Ze zijn blijkens het voorwoord bedoeld voor predikers en voor alle andere verstandige mensen. Gods schepping wordt in de fabels sprekend opgevoerd, beginnend met hemellichamen en eindigend met de mens en de dood. Lezers en toehoorders kunnen lering trekken uit de fabels, de rijmspreuk die na elke fabel volgt en het daarna volgend commentaar met de vele bijbelcitaten en citaten van gezaghebbende auteurs.
Met behulp hiervan kunnen de lezers hun leven beteren en hun zonden nalaten.
De laatste dialoog over de levende mens en de dood is een belangrijke schakel in
het geheel van honderdtweeëntwintig dialogen. Uiteindelijk draait alles om het
leven na dit leven bij God in de hemel. Dat kan bereikt worden door een deugdzaam leven op aarde.

Positie van de vrouw
De vrouw neemt in Twispraec een onderdanige positie in. Die positie past misschien

in de context van de tijd, maar lijkt toch ook bepaald te worden door het milieu
waarin de schrijver vermoedelijk verkeerde.
9

https://www.dbnl.org/tekst/leeu002diag02_01/leeu002diag02_01_0001.php (10-10-2018). Zie
Inleiding/De auteur(s).
10
Fred de Bree, ‘Gheraert Leeu als drukker van Nederlands verhalend proza’ in: Koen Goudriaan
eds., Een drukker zoekt publiek, Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. Oudheidkundige Kring ‘Die
Goude’, drie-en-twintigste verzameling bijdragen 1993 (Delft 1993) p. 61-80, aldaar 74-75
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Deel van dialoog 121 ‘Over de kuise man die door een onreine vrouw bedrogen wordt’
Enkele voorbeelden laten zien hoe over vrouwen werd gedacht.
Zo moeten alle mannen zich ervoor hoeden dat ze vanwege de schoonheid van de
vrouw in het verderf gestort worden (dialoog 38). Een aap in Parijs trok de hoed
met alle versiering van het hoofd van een vrouw die zich mooi had gemaakt. De
vrouw schaamde zich en voelde zich lelijk. Het verhaal eindigt met de constatering
dat God dit toestond om alle vrouwen een lesje te leren (dialoog 54).
Seneca wordt aangehaald met een bekend verhaal over Socrates:
“Hij had twee vrouwen, die altijd tekeergingen tegen elkaar. Beiden waren
eens zo kwaad op hem dat zij naar hem toegingen en hem op de grond
wierpen. Een andere keer, toen een van de vrouwen hem op dreigende
toon en met veel beledigende woorden toegesproken had en hij daar geen
acht op sloeg, maar gewoon buiten tegen de muur van het huis ging zitten,
stortte de vrouw een pot met vieze pis op zijn hoofd uit. Socrates werd
daar niet boos om, droogde zijn hoofd af en zei: ‘Je moet maar denken dat
na donder de regen komt.’” (dialoog 81)
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In dialoog 90 luidt de rijmspreuk: “De vrouw moet gehoorzamen aan haar man en
hem dienen zo goed als ze kan.” Dit wordt een vrouw in de mond gelegd voordat ze
gaat sterven. Volgens een commentaar van de wijze man is het tegennatuurlijk
wanneer de vrouw de baas is over de man. Daarna volgen nog enkele verhalen over
ongehoorzame, kwaadaardige en twistzieke vrouwen. Gelukkig eindigt deze dialoog
met een verhaal van Hieronymus over drie goede vrouwen.
De voorlaatste dialoog maakt het wel erg bont. Aristoteles zegt hier over de man
dat in diens hart wijsheid is. Over de vrouw zegt hij dat ze de man vernedert, dat ze
een onverzadigbaar beest, een bron van voortdurende zorg, een eeuwige strijd,
dienstmeid van de man en een groot hinderlijk ding voor de kuise man is. En volgens Hieronymus is een vrouw de deur naar de duivel, de weg naar het kwaad, de
giftige beet van een slang, een hinderlijk ding.
De schrijver vervolgt dan:
“Gedenk hoe Tamar, de dochter van de koning van Israel, door haar broer
is verkracht. Gedenk altijd dat Adam, de bewoner van het paradijs, de
vrouw uit zijn land heeft verdreven.11 Wie zou er sterker zijn dan Samson,
wie wijzer dan Salomo, wie heiliger dan David. Ze zijn allemaal door toedoen van vrouwen van het rechte pad afgedwaald.”
Hij citeert de wijze man: “Door de vrouw is de zonde ontstaan en door haar sterven
alle mensen.”12
Er zijn ook dialogen waar de vrouw er beter vanaf komt. Een heilige vrouw in Rome
was zó nederig en bescheiden dat zij zichzelf als onwaardig beschouwde naar het
heilige altaar te gaan om daar de opheffing van de hostie, het lichaam van Christus,
in de handen van de priester te aanschouwen. Toen gebeurde er een groot wonder:
iedereen zag dat er een duif van boven kwam, het heilig sacrament van het altaar
nam en de hostie bij de vrouw op haar tong legde (dialoog 19).
Kerkvader Ambrosius vertelt in dialoog 78 over reine vrouwen:
“Een eerbare vrouw en haar dochters omhelsden elkaar. Terwijl ze elkaar
vasthielden alsof ze wilden dansen, wierpen ze zich in de stromende rivier,
opdat hun reinheid niet geschonden kon worden door de burgers van de
stad.”
De dialoog besluit met een verhaal over de zuiverheid van een kuise vrouw:
“Op een keer kreeg haar man het verwijt dat hij een stinkende adem had.
Hij klaagde tegen zijn vrouw waarom zij hem niet opgedragen had daartegen medicijnen te gebruiken. Zij antwoordde: ‘Ik zou het gedaan hebben
als ik niet gemeend had dat alle mannen uit hun mond stinken.’

11

Volgens Genesis 3:23 was het God die de mens Adam uit het paradijs verdreef.
Zie Wijsheid van Jezus Sirach 25:24 in NBV: “Bij een vrouw is de zonde begonnen, door haar
moeten wij allen sterven.”
12
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Hieruit blijkt dat haar mond nooit dichtbij de mond van een andere man
geweest was.”
In de laatste dialoog wordt Hieronymus geciteerd over een heilige edelvrouw wier
man is gestorven. Voordat zij haar mans lichaam begraven had, waren al haar kinderen ook gestorven. Hieronymus vertelde dat de vrouw niet met loshangende haren, gescheurde kleren en groot misbaar liet blijken dat ze bedroefd was, zoals je
zou verwachten. Zij liet echter geen traan, maar bleef onbewogen liggen voor de
voeten van onze Heer, alsof zij hem bij de voeten had vastgepakt. Ze zei: “Zie lieve
Heer Jezus, nu ben ik van alle lasten bevrijd, nu zal ik U dienen met lichaam en ziel
want U hebt me van mijn last verlost.”

Landen, regio’s en plaatsen

Volgens eerder verschenen studies over Twispraec moet de onbekende schrijver gesitueerd worden in Zuid-Europa of Noord-Italië. Lotte Hellinga baseerde zich onder
meer op een verwijzing ‘naar typisch Noord-Italiaanse locaties, zoals het Gardameer
of de rivier de Po’.13
De Po wordt in dialoog 42 tweemaal genoemd. De fabel opent ermee: “Er was eens
een grote steur die in Lombardije in een rivier leefde die Po genoemd wordt.” Even
verderop staat nog: “Hierna vertrok hij uit de rivier de Po en zwom naar zee.” Het
Gardameer wordt in geen van de honderdtweeëntwintig dialogen genoemd.
Deze enige verwijzing naar Noord-Italië is ontoereikend om het vermoedelijk auteurschap toe te schrijven aan een Noord-Italiaanse schrijver. Bovendien wordt ook
naar andere landen verwezen, waaronder vijfmaal naar Frankrijk en plaatsen in
Frankrijk.
Een koningin van Frankrijk zag een goede wijze man met zeer mooie handen (dialoog 31). Ook woonde er een abt die erg rijk was en voortdurend in grote gulzigheid
leefde (dialoog 103).
Er wordt verteld dat in de Middellandse Zee bij Marseille slechts één op de vier
schepen ontsnapt aan het gevaar (dialoog 69).
Twee dieren verbleven in Parijs: Een haas had er gestudeerd en werd een knap
jurist (dialoog 105) en een daar verblijvende brutale aap kwam in de vorige paragraaf al ter sprake (dialoog 54).

13

Zie: https://www.dbnl.org/tekst/leeu002diag02_01/leeu002diag02_01_0001.php (10-10-2018).
Rijns verwijst naar Lotte Hellinga, ‘Dialogus creaturarum moralisatus. Gouda: Gheraert Leeu, 31
augustus 1482’, in: Vision of a collector. The Lessing J. Rosenwald collection in the Library of Congress, Washington 1991, p. 91; Lotte Hellinga, ‘De betekenis van Gheraert Leeu’ in: Koen Goudriaan eds., Een drukker zoekt publiek, Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. Oudheidkundige Kring
‘Die Goude’, drie-en-twintigste verzameling bijdragen 1993 (Delft 1993) p. 12-30, aldaar 23
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Deel van dialoog 105: ‘Over de haas die een doctor in de rechten was’

Onderzoek naar de vertaler

De oorspronkelijke auteur van Twispraec is onbekend, maar hij zou een geestelijke
uit het kloosterleven geweest kunnen zijn met veel sympathie voor Bernardus van
Clairvaux en de cisterciënzers. Dialoog 77 ‘Over de pelikaan’ valt namelijk op door
zijn mystieke karakter. De auteur citeert Bernardus, die tegen een heilige ziel zegt:
“Ontvlucht de wereld opdat je gezuiverd wordt.”
De fabel gaat over een pelikaan die alleen wil zijn. In de Middeleeuwen geloofde
men dat de pelikaan zijn borst openpikt om met zijn eigen bloed de jongen te voeden. De pelikaan staat daarom symbool voor opofferingsgezindheid en voor de offerdood van Christus. Die opofferingsgezindheid was ook een kenmerk van veel cisterciënzers: zij wilden Christus navolgen, ook in Zijn lijden.
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Deel van dialoog 77: ‘Over de pelikaan’

12

Er wordt verwezen naar Het Leven van de Woestijnvaders, waarin verteld wordt
over abt Arsenius. Een stem zei tegen hem dat hij moest vluchten, zwijgen en rusten om zalig te worden. Uitdrukkingen als ‘goet strijt’, ‘rustigher herten’, ‘keerde
weder ter herten’ beklemtonen het mystieke karakter van de dialoog.
De vertaler voegde soms informatie toe aan de dialogen die in de Latijnse uitgave
ontbreekt, misschien met de gedachte dat de dialogen in de volkstaal waren bedoeld voor een minder ontwikkeld publiek. Vindplaatsen van bijbelteksten en apocriefe boeken werden waarschijnlijk om die reden weggelaten, wat door predikers ook een doelgroep - als een gemis moet zijn ervaren. Zijn vertaling van de dialoog
over de pelikaan verraadt iets over zijn achtergrond. Hij lijkt aan de tekst nog een
extra accent te hebben willen geven.
Zo vertaalde hij het Latijnse ‘contemplare’ (contemplatie of vrome overdenking) tot
tweemaal toe met ‘schouwen’: in de zin “Ende als hij bidden of in god scouwen
woude …” en in de rijmspreuk “WJe wil wesen ynnich ende god scouwen: hi moet
enich sijn ende die menschen scuwen.” In de Latijnse versie is de rijmspreuk veel
korter: “Qui vult deum contemplari solus debet conmorari.” De vertaler gebruikte
hier niet alleen het woord ‘scouwen’, maar ook ‘innich’, een mystiek geladen term
voor ‘vroom’ of ‘devoot’. Behalve ‘wesen ynnich’ heeft hij ook ‘ende die menschen
scuwen’ toegevoegd, waarschijnlijk om ‘scuwen’ te laten rijmen op ‘scouwen’.
Het woord ‘schouwen’ betekent ‘geestelijk zien’, wat meer is dan contemplatie.
Aanhangers van de religieuze beweging Moderne Devotie van Geert Grote (13401384) moeten het woord gekend hebben. Moderne devoten legden de nadruk op
een innerlijke beleving van het geloof door de individuele mens. De mens gaat op in
Christus. De Moderne Devotie is beïnvloed door de spiritualiteit van de cisterciënzers
op wie Bernardus van Clairvaux zijn stempel heeft gedrukt.
In Gouda maakte het Collatiehuis of Sint-Paulus Convent achter de Sint-Janskerk
deel uit van de beweging van de Moderne Devotie. Van dit Collatiehuis resteert
alleen de Jeruzalemkapel. De rest is in 1943 afgebroken. Het huis heeft op de plek
gestaan waar nu het Raoul Wallenbergplantsoen is.14 Gheraert Leeu stond waarschijnlijk in contact met het Collatiehuis, dat na zijn vertrek uit Gouda lettermateriaal en houtblokken van hem overnam. Hij drukte verschillende teksten, waarvan
de Collatiebroeders handschriften in hun bezit hadden.15
Anda Schippers schrijft dat het niet bekend is door wie de Middelnederlandse vertaling gemaakt is, of waar en wanneer de vertaling tot stand is gekomen.16 Zij verwijst naar Heinz Echelmeyer voor diens vermoeden dat de vertaler in kringen van
(Goudse) tertiarissen gezocht moet worden.17 Rijns doet hetzelfde in zijn verantwoording bij diens transcriptie van de Twispraec:
14

http://www.paulabels.nl/2016/04/afbraak-paulusklooster/ (10-10-2018)
Anda Schippers, ‘Dit boeck hoort toe …’: bezitters en lezers van de ‘Dialogus creaturarum’ en de
‘Twispraec der creaturen’ in: Koen Goudriaan eds., Een drukker zoekt publiek, Gheraert Leeu te
Gouda 1477-1484. Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, drie-en-twintigste verzameling bijdragen
1993 (Delft 1993) p. 162-183, aldaar 165; Jan Willem Klein, Vernieuwing & verrassing. De vroege
boekdrukkunst in Gouda (Gouda 2015), p. 43-44, 55
16
Anda Schippers, ‘Dit boeck hoort toe …’, p. 163
17
Ibidem, p. 165
15
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“Echelmeyer neemt aan dat de tekst vóór 1450 in het Nederlands vertaald
is. De Nederlandse vertaling, zo veronderstelt hij, hoort thuis in Gouda. De
vertaling was zeker in Gouda toen de Twispraec daar gedrukt werd. Deze
vertaling is in het bezit van Leeu geweest. Hij had toegang tot bestaande
bibliotheken in Gouda. De bibliotheek van de Collatiebroeders in Gouda en
de Augustijner koorheren in Emmaus in Steyn bij Gouda komen daarvoor in
aanmerking. In beide huizen woonden tertiarissen.”18
Tertiarissen zijn niet-gewijde geestelijken die leven volgens de derde orde: leken die
een franciscaanse regel volgen. Het collatiehuis was geen klooster, maar een convent, waar dus tertiarissen woonden.
Volgens Echelmeier zou de vertaling al vóór 1450 gemaakt moeten zijn. Maar waarom zou Gheraert Leeu na zijn Latijnse druk in 1480 niet aan een broeder van het
Collatiehuis gevraagd kunnen hebben een Latijns handschrift van Twispraec in het
Nederlands te vertalen?
De broeders hielden zich bezig met het afschrijven en binden van boeken.19 Wellicht
bezaten zij of Gheraert Leeu zelf een exemplaar van de Liber Contemptus sublimitatis of Fabulae moralizatae, zoals de Dyalogus creaturarum oorspronkelijk heette.
De dialoog over de pelikaan geeft inhoudelijke aanwijzingen dat de vertaler waarschijnlijk in Gouda gezocht moet worden. De vertaler was bekend met het woord
‘schouwen’. Bovendien voegt hij de apostel Paulus aan het verhaal toe: “ … is hi
weder ghekeert inder woestinen . daer hy myt paulo [net als Paulus] een goet strijt
vacht …”. Noch in het Latijnse handschrift, noch in de Latijnse en de Franse druk
wordt Paulus in deze dialoog vermeld.
Paulus vervolgde christenen. Op weg naar Damascus ontmoette hij Jezus in een visioen. Hij bleef drie dagen en nachten blind, totdat hij Ananias sprak, een leerling
van Jezus. Toen werden Paulus de ogen geopend. Hij bekeerde zich en wijdde zijn
verdere leven aan de verkondiging van het Evangelie.
Bij het Collatiehuis was een kapel gebouwd, gewijd aan de heilige Paulus, beschermheilige van de collatiebroeders. Paulus moet dus een bijzondere betekenis
hebben gehad voor een vertaler die ‘myt Paulo’ toevoegde aan de tekst.
De vertaler heeft ook citaten van Bernardus van Clairvaux aan twee dialogen toegevoegd.
In de Latijnse versie ontbreekt Bernardus in de eerste dialoog ‘Over de zon en de
maan’ en in dialoog 96 ‘Over de boer’. De toevoegingen van de vertaler passen in
het beeld van een broeder die extra accenten wilde leggen. Ze versterken het vermoeden dat de vertaler een Broeder van het Gemene Leven was, zoals de moderne
devoten ook worden genoemd.

18

https://www.dbnl.org/tekst/leeu002diag02_01/leeu002diag02_01_0001.php (10-10-2018); Heinz
Echelmeyer, Der ‘Dialogus Creaturarum’ und seine Bedeutung für die mittelniederdeutsche Literatur
(Münster 1956; niet gepubliceerd) p. 122-128
19
J. Taal, De archieven van de Goudse kloosters (Den Haag 1957) p. 13-33, aldaar 14
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Pagina met deel van de eerste dialoog: ‘Over de zon en de maan’
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De eerste dialoog begint in de Latijnse versie met een omschrijving van de zon, gevolgd door een omschrijving van de maan. De Latijnse druk is identiek aan het
handschrift uit 1455.
De vertaler vond het waarschijnlijk fraaier om met een verbindend citaat van Bernardus te beginnen: “God heeft aan het firmament twee grote lichten geplaatst: de
zon en de maan als twee ogen in het hoofd die dag en nacht schijnen.”
Het vrome karakter van de dialogen wordt hiermee vanaf de eerste regels bevestigd. Jezus werd door Bernardus ‘Zon der gerechtigheid’ genoemd, de kerk werd
vergeleken met de maan. Het valt op dat Bernardus hier ‘de heilige leraar Sint Bernardus’ wordt genoemd. In alle andere dialogen waarin hij wordt geciteerd, wordt
hij ‘Bernardus’ genoemd.
Ook in de latere Franse versie wordt de tekst van Bernardus geciteerd. Dit wijst erop dat de onbekende vertaler de beschikking had over zowel de Latijnse druk als de
Middelnederlandse en zich vrijheden kon veroorloven, al dan niet in overleg met de
drukker.
Dialoog 96 is een zeer korte dialoog, die in de Latijnse versie nogal abrupt eindigt
met een verhaal over een trompetspelende tovenaar die later monnik werd. De vertaler heeft er een afsluitend commentaar aan toegevoegd met twee citaten van
Bernardus en van een onbekende. Volgens Bernardus moet je afstand doen van je
eigen wil en goed doen uit gehoorzaamheid. De onbekende spreekt over volmaaktheid. De uitspraken passen bij de geloofsbeleving van de Broeders van het Gemene
Leven. Deze citaten zijn niet in de Franse versie te vinden.
Inhoudelijke aspecten van de Middelnederlandse vertaling van Twispraec kunnen
dus worden toegevoegd aan het vermoeden dat de vertaler een broeder uit het Collatiehuis geweest moet zijn. Zijn achtergrond als Broeder des Gemenen Levens
heeft hem aangezet tot een mystieke versterking van de dialoog over de pelikaan.
Woorden als ‘innig’ en ‘schouwen’ verraden de geestelijke afkomst van de vertaler.
Bovendien kon hij het niet nalaten de apostel Paulus - beschermheilige van het convent - in de tekst op te voeren. De toevoeging van extra citaten van Bernardus aan
twee andere dialogen lijken het vermoeden te bevestigen.

Twee dialogen uitgelicht

Deze dialogen vallen op door hun lengte: circa zes pagina’s. Gemiddeld beslaat een
dialoog slechts twee pagina’s.

Dialoog zestien: ‘Over de kostbare steen topaas’

De fabel gaat over topaas, een kostbare steen, die niet langer in een gouden kruis
in de Sint Pieter in Rome wilde verblijven. Er is hier geen sprake van een dialoog.
Topaas wilde de wereld intrekken. Het liep natuurlijk slecht met hem af: hij werd
door mensen die zijn waarde niet beseften in stukken gedeeld. Vol berouw zei hij:
“Het is terecht dat degene die zich van de heilige plaatsen afkeert geheel en al
wordt vernietigd.”
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Deel van de laatste dialoog ‘Over de levende mens en de dood’
De auteur merkt op dat geestelijken zich ervoor moeten hoeden om in de wereld
terug te keren. Vrome mensen worden dan vaak in het verderf gestort. Daarna volgen twee citaten van Augustinus en Bernardus van Clairvaux die de uitspraak van
de auteur bevestigen.
Vervolgens volgt een lang verhaal uit Het Leven van de Woestijnvaders over een
jongeman die het klooster inging en monnik werd. Na verloop van tijd wilde hij alleen gaan wonen in de woestijn. De abt liet hem uiteindelijk gaan. Hij woonde er
zes jaar zonder een mens te zien. Toen werd hij enkele malen door de duivel verleid. Hij keerde op aanraden van de duivel terug naar zijn geboorteplaats. Daar verviel hij in verkeerd gedrag, deed geen boete en bleef in de wereld leven. De dialoog
eindigt ten overvloede met: “Dus moet geen monnik uit zijn klooster treden, wie
hem dat ook aanraadt.”
Voortdurend rijst de vraag voor wie de dialogen bedoeld waren. Deze dialoog moet
toch vooral gezien worden als waarschuwing voor kloosterlingen en lijkt te bevestigen dat de auteur ook uit die kringen afkomstig moet zijn.
Allereerst is het vermeldenswaardig dat een verhaal wordt verteld uit het ‘boeck
vander vroescap’ van Petrus Alfonsus (1062-1110). Waarschijnlijk wordt hiermee
Disciplina Clericalis bedoeld, een verzameling vertellingen en fabels uit de Arabische
en Grieks-Romeinse wereld. Gheraert Leeu drukte in 1485 Dye historien ende fabulen van Esopus. In het laatste deel van dat boek zijn fabels opgenomen uit de Disciplina Clericalis.20
Hans Rijns (ed.), Dye hystorien ende fabulen van Esopus (2013)
https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/colofon.php (10-10-2018). Zie onder ‘Voorwoord’ en
‘Fabelverzamelingen’.
20
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De manier waarop de dood in de Twispraec wordt behandeld, maakt deze laatste
dialoog extra bijzonder.
In de Middeleeuwen bestonden er in het Latijn, later ook in de volkstaal, sterfboeken of artes moriendi voor priesters. Geestelijken en leken werden met behulp van
deze boeken voorbereid op de dood en het hiernamaals. De stervende werd voorbereid op zijn laatste reis. De kunst van het sterven beheerste het hele leven. De dood
was alom aanwezig. Bij epidemieën werden bij gebrek aan voldoende priesters ook
kloosterlingen en leken ingeschakeld om stervenden te bedienen. Aan de wijze Cato
wordt de uitspraak toegeschreven: “Laet ons doch leren sterven, sceiden wi doch
dicke onse siele van onsen lichaam.”
Gheraert Leeu drukte in 1492 in Antwerpen het sterfboek Const om wel te leeren
sterven. In het slotdeel staat geschreven:
“Het is bovenal voor elk mens die goed en zeker wil sterven nodig dat hij
van te voren leert sterven, voordat de dood hem overrompelt en bevangt,
opdat hij zalig stervende mag komen in het eeuwig leven, dat God almachtig ons wil geven.”21
De tekst van de slotdialoog past in dit beeld van de dood en kan worden gezien als
een les die voorbereidt op het sterven. De auteur laat de Dood zeggen dat je haar
in elke plaats en op elk uur moet verwachten als je wijs bent. De mens moet lijdzaam ondergaan waaraan niet valt te ontkomen. De stoïcijn Seneca wordt aangehaald: “De verstandige mens wordt niet bedroefd door het verlies van zijn kinderen
of vrienden: Gelaten draagt hij de dood van zijn kind zoals hij zijn eigen dood afwacht.” Ook Plato wordt geciteerd: “Denken aan de dood is de allergrootste wijsheid.”
Bernardus van Clairvaux vraagt zich af waarom je je zou verheffen: “Je bent niet
meer dan stof en as, ontvangen in zonde en geboren in ellende. Het leven brengt
pijn en het sterven angst.” De auteur roept uit dat het aardse leven rampzalig is:
“Sterfelijke mens, waarom zie je niet in hoe ellendig het aardse leven is?” Het laatste woord is aan kerkvader Augustinus:
“Mens, ga naar de graven van de doden, pak de botten en beenderen op
en probeer te onderscheiden van wie ze geweest zijn: wie heer of knecht
was, wie mooi was of lelijk, wie edel of onedel, wijs of eenvoudig van geest
was. Uit deze botten kun je geen kennis halen of onderscheid maken.
Bedenk daarom waar je naartoe gaat en schaam je. Wees bevreesd waar je
bent en waar je heen gaat, opdat je in de hemel mag komen bij God de
Heer, die zonder einde en in eeuwigheid leeft en regeert, voor altijd geprezen. Amen.”

21

Zie voor meer informatie over leren sterven door de eeuwen heen:

http://hermanherbers.nl/leren-sterven/
(10-10-2018).
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Deze woorden sluiten naadloos aan bij de laatste woorden van het voorwoord:

“De mensen leren door middel van aangename onderwerpen, de eigenschappen of het gedrag van de schepselen, vele mooie geschiedverhalen
en waarachtige, leerzame heiligenlevens hoe zij hun leven kunnen verbeteren, de zonden te vermijden en de deugden te verwerven. Zo kunnen de
mensen na dit leven het leven verkrijgen dat in de hemelse heerlijkheid
eeuwig zal duren.”
Slot

Met de transcriptie en hertaling van Twispraec der creaturen is een waardevol historisch werk voor een breed publiek ontsloten. De eerste handschriften zijn waarschijnlijk rond 1400 ontstaan. De inhoud is dus meer dan 600 jaar oud.
Het werk heeft een sterk moralistisch karakter. Niet elke moderne lezer zal zich
aangesproken voelen door de dialogen. Het boek vormt echter een prachtig voorbeeld van de denkcultuur in geestelijke kringen in de vijftiende eeuw.
De anonieme auteur combineerde eenvoudige, zelfbedachte fabels met bijbelteksten en wijsgerige commentaren van gezaghebbende filosofen en theologen, aangevuld met eigen commentaar. Dit maakt het werk uniek.
De inhoud van de dialogen met zijn talloze verwijzingen naar ook voor ons nog bekende auteurs nodigt uit tot verder onderzoek.

Soms leest de werkgroep de fabels ook voor.
(www.goudaopschrift.nl)
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Mededelingen
Gouda Op Schrift (GOS)
Zie www.goudaopschrift.nl met onder meer als laatste nieuwsbrief GOSSY die van
november 2017.
Uit de Klantenraad/Adviescommissie SAMH
Mede vanuit de private SVAL participeerden de bestuursleden L. Ouweneel en A.M.
den Boer in de Adviescommissie/klantenraad van SAMH. Hun termijn daarin liep in
2018 af.
SVAL neemt daar sindsdien in deel met één opvolgend bestuurslid, Jan Willem
Klein. De notulen van die Adviescommissie/klantenraad komen na vaststelling op
www.samh.nl/over-ons. (Hetzelfde geldt voor die van het Algemeen Bestuur.)
Digitale manco’s Goudsche Courant en Schoonhovensche Courant 19461948
Op kosten van de SVAL zijn deze manco’s opgevuld door scannen van de nog nietbenutte fiches en aansluitend OCR-bewerking bij GMS te Alblasserdam.
Aankopen voor SAMH
Er werden in 2018 weer diverse
(zeven) aankopen voor SAMH gedaan.
* Dankzij catawiki verwierf de SVAL
voor het SAMH in februari de folder van het Fonds tot herstel
van de Goudsche glazen uit
1926. Henny van Dolder-de Wit
schreef in de Tidinge 2004-4 van
Die Goude al het artikel ‘Tien jaren
sponsoring gebrandschilderd glas
(1926-1936)’, waarin deze folder
voorkwam: ‘Een imponerende bro-

chure dient om de geldwerving te
ondersteunen.’
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* Bij een Haags antiquariaat kocht de SVAL in april voor SAMH: Jules Verne (vertaald door Mr. M.C.M. Voorbeijtel), De Loods van den Donau, in 1911 uitgegeven door Meindert Boogaerdt jr. te Krimpen aan de Lek (met bandtekening en vier pentekening-platen van Wilm Klijn). De druk vond plaats bij M.
Breur & Zonen te Ooltgensplaat. Het uitgeversmerk luidt: ‘WT-DEN-BLOEYENDENBOOMGAERD’.
‘De jacht op den Meteoor’ en ‘Het reisbureau Thomson & Co’ zijn nóg twee werken
van Jules Verne die Boogaerdt uitgaf. Vincent van de Vreede schreef in De Boekenwereld 2007-2008 (p. 64) in een portret van antiquaar Louis Putman: ‘Putman heeft
veel verzameld, maar één uitgever heeft daarbij zijn speciale interesse:
‘Dat is Meindert Boogaerdt junior. Deze zoon van een houthandelaar in Krimpen aan
de Lek begon in 1904 een uitgeverij. Hij was een buitenbeentje, al zijn broers gingen in het hout werken en hij in de boeken. Hij had veel goede, moderne schrijvers
in zijn fonds. Herman Teirlinck, Stijn Streuvels, Reimond Stijns, François Pauwels, J.
Greshoff en P.N. van Eyck. Veel van de zogenaamde Bende van Leo Kryn ook, onder meer Lode Baekelmans. In 1912 stopte hij er ineens mee. Ik heb zijn jongste
dochter kunnen opsporen en die vertelde dat het een vrouwengeschiedenis was.
Wat er ook van zij, hij verdween spoorloos en liet een heel gezin achter. Boogaerdt
was echter een heel goede uitgever met een neus voor sterke auteurs. De boeken
die hij uitgaf, waren bovendien zeer goed verzorgd met een voor die tijd opvallende
typografie en gezet in een nieuwe letter, de Grasset.’’
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* In juli werd op verzoek bij De Kantlijn in Bredevoort de ingenaaide Fondscatalogus G.B. van Goor Zonen Uitgeversmaatschappij, Gouda 1926, 336 pagina;s, aangekocht. Deze mankeerde nog in het Van Goorarchief bij SAMH. Veel onderzoekers vinden hun weg wel naar dit archief, zoals Margreet van WijkSluyterman. Zij kreeg het bestaan van een fondscatalogus uit 1926 van de uitgeverij
bij een antiquariaat getipt door collega’s van
de Koninklijke Bibliotheek. Na deze ontdekking bracht zij op haar
beurt het streekarchief
op de hoogte en die tot
slot de Stichting Vrienden van Archief en Librije.
De
catalogus
heeft een plekje gekregen in het archief van
Van Goor onder toegangs- en inventarisnummer 0199. 183. Deze aanwinst kreeg ook
royaal aandacht in de
elektronische
SAMHnieuwsbrief van 24 augustus 2018.

* In juli ook werd via catawiki in Anloo (Dr.) de NSB-Lidmaatschapskaart 1942
van een Gouwenaar van Jouberstraat 220 (pand van 1936) aangekocht. Deze kaart bevat contributiezegels van januari tot en met november 1942, en de
handtekening van het lid mankeert. De kameraad werd op 30-11-1935 lid 64232. Of
dat vroeg was? Op de volgende pagina leest u: ‘Tien jaar N.S.B. in Gouda’ in
Volk en Vaderland van 24-09-1943 (ook op www.delpher.nl).
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‘Het was in Mei 1933, dat men in Gouda kon spreken van de ‘definitieve oprichting
van een Goudsche afdeeling der N.S.B. Het waren in het begin slechts een vijftiental
jonge mannen van 17 tot 20 jaar, die zich tot N.S.B.-ers hadden uitgeroepen, omdat het in dien tijd onder de jeugd “mode” was, doch spoedig begrepen enkele ouderen de roepstem van den Leider en begon een gestage groei van de Beweging in
deze stad. Thans omvat alleen de groep Gouda ruim 270 leden.’
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Vaandel Goudse Afdeling NSB in Stadion Utrecht, 1942 (internetbron)
* Via catawiki werd ook aangeschaft een bij SAMH mankerende kopergravure van
16,5 x 43 cm (niet-ingekleurd).
Onderschrift: ‘De Stad GOUDA van over den IJssel te zien’
Rechtsboven gravure: ‘Vereen. Nederl. V Deel, Bladz. 186’
Linksonder gravure: ’A. de Haen ad viv.1733’
Rechtsonder gravure: ‘J.C.Philips fecit 1743’
Hij komt uit: Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel V, Amsterdam (Isaak Tirion), 1743.
Op www.geheugenvannederland.nl staat het exemplaar van de UB Leiden met
rechtsonder een notitie van Bodel Nijenhuis: ‘Eenig overgebleven toren van ‘t voor-

malig Kasteel te Gouda’.

Tirion vestigde zich rond 1725 in Amsterdam, eerst aan de Nieuwendijk (bij de
Dam) en vanaf 1742 op Kalverstraat nr. 10. Hij publiceerde een groot aantal boeken, serie-werken en tijdschriften. Hieronder bevonden zich ook vele topografische
werken, waaronder deze ‘Hedendaagse Historie’ of ‘Tegenwoordige Staat van alle
Volken’ in 45 delen (!).
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* Via catawiki werd ook aangeschaft
een bij SAMH mankerende stadsplattegrond van Der Goude (kopergravure) van Henri Wetstein uit 1697 van
10,5 x 13 cm (ingekleurd). De plattegrond kent opstanden van gebouwen en huizen, linksboven een Franse legenda en rechtsboven het
stadswapen. Daarboven buiten het
kader staat Pag. 125.
(Zie voor een grotere afbeelding in
kleur de voorpagina.)

* Via ook weer catawiki
werd in september een
origineel ontwerp verworven van rond 1925 voor
een waarschijnlijk nietverschenen
reclameaffiche voor Troesinalimonade. De vermelde
opdrachtgever was de
wijnhandel Mulder & Ooms
te Gouda, volgens een advertentie in de Goudsche
Courant van 31 mei 1924
van Groenendaal 58 (later:
Groenendaal 53, 55 en
58).
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* De Thesaurus Philopoliticus is een reeks van 830 gegraveerde prenten met stadsgezichten, die tussen 1623 en 1632 in Frankfurt am Main uitgegeven werd door Daniel Meisner en Eberhard Kieser. Een tachtigtal van die prenten betreffen Nederlandse en Belgische steden, waaronder Gouda en Schoonhoven. Het tekstgedeelte
van de prenten bestaat uit: (1) een spreuk of motto bovenaan, (2) een tweeregelig
vers in het Latijn en (3) een vierregelig vers in het Duits, beide onderaan. De versregels brengen een verklaring van het motto. Deze documenten horen zo tot het
genre van de emblemata.
De afbeelding is tweeledig: op de voorgrond staan voorwerpen die het motto illustreren, op de achtergrond is de benoemde stad afgebeeld. Na de dood van Kieser
werden de drukplaten aangekocht door uitgever Paul Fürst uit Neurenberg, die het
werk in 1637-1638 opnieuw uitgaf, met als titel Sciographia Cosmica. De via catawiki verworven kopergravure is daaruit.
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* Tot slot werd als topstuk in november via catawiki in België aangeschaft een bij
SAMH mankerend boek uit 1780. Het was toch opgedragen aan Mr. Aelbrecht van
der Burgh, Mr Gualtherus Moor, Mr. Vincent van Eyck en Mr. Adriaan Prins, ‘de

raaden en regeerende burgemeesteren van Gouda, ambachtsheren van Nieuwerkerk aan den IJssel’. Het werk telt drie kopergravures en dit exemplaar heeft een
ex-libris: A.v. Wieringen. De voorrede en de aantekeningen zijn kerkelijk goedgekeurd door de classis van Gouda en Schoonhoven.
Het boek ‘Reis naar de legerplaats van den Grooten Emir, en beschrijving van de

zeeden en gewoonten, der woestyn bewoonende Arabieren. Door den Ridder D’ Arvieux’ is uit het Frans vertaald en met aantekeningen vermeerderd door G. Kuipers,

predikant van de dorpskerk te Nieuwerkerk aan den IJssel! (Het boekwerk komt
met titelpagina en al voor
in het in 1973 door Mieke
en Adri den Boer geschreven boekje ‘Met veel
volcx in vreugt’ over die
dorpskerk.) Het werd uitgegeven in Utrecht bij
Henricus van Otterloo en
heeft een voorrede van
28 pagina’s.. Het reisverslag zelf telt 384 pagina’s
met 16 pagina’s bladwijzer achteraan. Het is gebonden in een kartonnen
kaft met lederen rug en
meet 13,5 x 22 cm.
Laurent d’ Arvieux (16351702) was een Frans reiziger en diplomaat die in
het Ottomaanse rijk actief
was. Hij werkte onder
meer samen met Molière
voor ‘le bourgeois gentilhomme’. Zijn memoires
werden halverwege de
achttiende eeuw gepubliceerd in het Frans en
dienden als basis voor
deze Nederlandse vertaling.
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Excursie naar KB geslaagd

Op vrijdag 19 oktober 2018
was er voor de donateurs een
geslaagde excursie naar de
Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag. Onder meer werden er
expliciet Goudse Objecten getoond.

Uit 1479:
Hier eyndet die hystorie van reynaert
die vos. ende is gheprent ter goude in hollant
by mi gheraert leeu den seventienden dach in
augusto Int jaer m.cccc.ende lxxix
Deo gracias
28
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“Herman Lethmaet
en de Goudse Glazen”. Manifest van
een katholiek vernieuwer. Koen Goudriaan. Uitgave Stichting
Sint-Jan Gouda 2018,
prijs €14,95

Tijdens de Goudse Glazendag in 2017 hield Koen Goudriaan in de Sint- de lezing ‘De
Goudse Glazen en de vernieuwing van de godsdienst’. Er heeft de laatste twintig
jaar wetenschappelijk onderzoek naar de glazen plaatsgevonden en dat heeft veel
nieuwe inzichten opgeleverd. Het glazenensemble blijkt op een masterplan te zijn
gebaseerd. Het masterplan is verloren gegaan. Herman Lethmaet, Gouwenaar van
geboorte, blijkt de man achter dit masterplan te zijn geweest. Koen Goudriaan toont
in dit helder geschreven en fraai geïllustreerde boek overtuigend aan dat de iconografie van de gebrandschilderde glazen in de Goudse Sint-Janskerk een uitwerking
is van een traktaat van Herman Lethmaet: Over de vernieuwing van de godsdienst.

(Thea van Wordragen)
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“Ora et Labora” Bidden en werken op het terrein van het Clarissenklooster te Gouda. Uitgave Archeologische Vereniging Golda en ADC ArcheoProjecten
2018, prijs €14,95

In 2008 zijn er opgravingen gedaan op het terrein van de oude Brandweerkazerne
aan de Nieuwehaven te Gouda. De complete kapel van het vijftiende-eeuwse Clarissenklooster, met daarin onder andere veertien skeletten, werd blootgelegd. In dit
boek staat de geschiedeins van dit klooster en het onderzoek, geschreven door specialistische onderzoekers en leden van de Archeologische Vereniging Golda. Het
boek is voorzien van veel prachtige en verhelderende illustraties.

(Thea van Wordragen)

Nieuw boek over Moerkapelle, Rens Luijtjes en zijn schilderijen!
Het boekwerkje is geschreven en samengesteld door ons bestuurslid Cobi van Weringh-Schotte en alleen bij OZM te koop. Het boekje bevat een overzicht van de
schilderijen van Rens Luijtjes, waarvan een groot deel in 2017 te zien was in de koffiehoek van het Historisch Centrum ‘Ons Verleden’. De tentoonstelling begon toen
met veertig kunstwerken, maar gedurende het jaar groeide dit aantal tot zestig. Van
alle bij ons bekende schilderijen is een foto opgenomen in deze catalogus. Naast
het fotograferen van de schilderijen is onderzoek gedaan naar de achtergrond van
Rens Luijtjes. Wie was deze persoon? Waar is hij opgegroeid? Wie waren zijn familieleden? Daarvoor zijn diverse archieven geraadpleegd en heel wat oude kranten
doorgebladerd. De gegevens uit die archieven zijn vervolgens ook verwerkt en zijn
samen met een genealogie van de familie Luijtjes opgenomen in dit boek. Het boek
belicht een interessant aspect van de Moerkapelse geschiedenis en bevat veertig
evenwichtig gevormde, kleurrijke pagina’s op A4-formaat. Het boek kost €9 voor
donateurs; niet-donateurs betalen €12,50.

(Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, OZM)

“Verzet Verzet!” Uitgave Verzetsmuseum Zuid-Holland 2018, prijs € 7,95
Op 27 oktober 2018 sloot het Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30 te Gouda
voorgoed haar deuren. Dertig jaar is het museum in dit gebouw gevestigd geweest.
In dit boek wordt teruggeblikt én vooruitgekeken. Ad van Liempt schreef het voorwoord, daarna komt de directeur Arjen van Wijngaarden aan het woord. Er volgen
beschouwingen van mensen uit het eerste uur van het museum en van mensen die
nauw bij het museum betrokken zijn. Er staan veel foto’s in en tevens enkele gedichten. Het boek is prachtig vormgegeven.

(Thea van Wordragen)

2018: Historische Vereniging Moordrecht 25 jaar
‘Moordrecht van Toen’ is ter gelegenheid van het zilveren HVM-jubileum geschreven
door Moerdregt-redacteuren Jaap Waasdorp en Henk van Kerkhof (€12,50).

(www.historischeverenigingmoordrecht.nl)
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65 jaar Streekmuseum Krimpenerwaard
‘Natuurlijk gaan we de mijlpaal wel vieren. In de afgelopen 65 jaar zijn meer dan
20.000 voorwerpen verzameld, beschreven, geregistreerd en genummerd…. Dat
was heel, heel veel werk, waarbij generaties vrijwilligers betrokken zijn geweest.
Om alle toewijding, trouw en kennis van deze grote groep te eren, duiken we dit
jaar, meer dan anders, het archief in om meerdere voorwerpen uit onze unieke collectie, verspreid over het Jubileumjaar, op de website in het licht te zetten, met als
eindresultaat in december een overzicht van deze, in de afgelopen 65 jaar verzamelde, Museumschatten. De basis van het Streekmuseum werd 65 jaar geleden gelegd. In dat jaar werd de “Stichting Oudheidkamer Krimpen aan den IJssel” opgericht. De collectie groeide met de jaren en in 1964 kwam een gedeelte van de boerderij aan de IJsseldijk vrij voor exposities. Jaren van restaureren en verbouwen
volgden en in 1971 werd de “Stichting Oudheidkamer” officieel het “Streekmuseum
voor de Krimpenerwaard”. Zo werd het museum geleidelijk volwassen. Omringd
door een groeiende kring vrienden en vrijwilligers uit de gehele Krimpenerwaard
werden uitdagingen aangegaan en kansen gegrepen.’

(www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl)

Historisch Tijdschrift Krimpenerwaard (HTK) ter ziele
Bestuur en redactie van HTK meldden begin juni 2018:
‘Onze (aangevraagde en toegezegde) subsidie was gebaseerd op deze genoemde
Erfgoednota ‘Rijker met Erfgoed’. Tot op de dag van 17 mei was er geen subsidie
en werd ons geen dag of datum gemeld waarop wij konden rekenen. Daarom hebben wij op 17 mei een brief aan het college van B&W gestuurd waarin wij het stopzetten van de digitale uitgave HTK hebben medegedeeld. Het is bijzonder spijtig dat
wij u als enthousiaste abonnees deze boodschap moeten sturen. Het gaat helaas
niet meer. Er komt geen tweede aflevering meer van uw digitale Historisch Tijdschrift Krimpenerwaard.’
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INHOUD
Ten geleide

1

Twispraec der creaturen hertaald
Kees Plaizier (werkgroep Twispraec)

2

Mededelingen

20
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Aanwijzingen voor de kopij
De regels voor de kopij volgen over het algemeen P. de Buck, Zoeken en
schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Haarlem
1982).
Hiervan is een exemplaar aanwezig in de open opstelling van de bibliotheek
van het streekarchief.
 De kopij kan alleen digitaal aangeleverd worden: Word-bestand (platte
tekst, zonder paginanummers e.d.) verzenden per e-mail naar theavanwordragen@gmail.com.
 Afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door de auteur (apart) bijgeleverd
te worden (jpg/tif/png, minimaal 300 dpi).
 Eén pagina kan circa 500 woorden tekst bevatten; 5.000 woorden (incl.
noten etc.) geldt als maximale lengte voor een artikel.
 Auteurs zij bekend dat artikelen als Schatkamerinhoud op internet komen.

De naam “De Schatkamer” is ontleend aan de titel van een handschrift van ca 1800, dat berust op het Streekarchief MiddenHolland in de collectie Kemper. Dit anonieme handschrift bevat
honderden uittreksels en passages uit archivalia met betrekking
tot Gouda en de directe omgeving. De titelpagina van dit handschrift bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan
is achterop het omslag van dit jaarboekje afgebeeld.

