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Winterbeelden



Historie drukkerij 
Koch & Knuttel

1839
G.B. van Goor Huisdrukkerij  
opgericht

1894
Uitgeverij en Drukkerij van Goor 
gescheiden

1894
Drukkerij Koch & Knuttel
(voorheen van Goor)

1839
G.B. van Goor aan de Kleiweg

1911
Naamloze vennootschap
N.V. Drukkerij 
v.h. Koch & Knuttel
Turfmarkt 106 Gouda

Drukkerij Koch & Knuttel
(voorheen van Goor)
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Koch & Knuttel 1961

Handzetter na ruim 500 jaar  
een bijna vergeten ambacht. 
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De opleiding tot Handzetter
 in de jaren ‘60  deel 3

Met veel te grote grijze stofjas 
(tot aan de enkels)  
achter een bok
Ik werd meegenomen naar een hoek van de  
leerlingenzetterij en werd achter een bok  
geplaatst.
Een bok wat was dat nu weer. Dit bleek een kast 
te zijn waarin 20 letterkasten konden worden 
opgeborgen.
Letterkasten gevuld met verschillende grote 
(corpsen) loden letters.

Op de kast (bok) was een werktafel gemonteerd.
Hier moest ik voor gaan staan, omdat ik niet zo 
groot was kon ik niet bij de werktafel.

Daar stond ik dan met mijn veel te grote grijze 
stofjas tot de enkels.
De leermeester, met (groene stofjas) moest  
lachen en kwam met een oplossing ga maar 
staan op twee lege omgedraaide letterkasten.

Letterkast
Een grote platte houten kast met verschillende 
vakjes. Totaal zoals later zal blijkt 148.
Er werd bij verteld een bovengedeelte en onder-
gedeelte. Dus boven- en onderkast.
De kast was voorzien van twee handvaten en een 
houder voor een naamplaatje.

De handzetter pakt met zijn rechterhand de losse loden lettertjes uit de vakjes van de  
letterkast en plaatst ze in de zethaak die hij in zijn linkerhand vasthoudt.

In de zethaak ordent hij de letters tot regels. De zethaak is van tevoren afgesteld op de  
gewenste kolombreedte.

Voor de witte gedeelten in het zetwerk zoals spaties en interlinies staan hem vlakke staafjes 
of blokjes lood ter beschikking, die geen inkt vangen en dus niet meedrukken.
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Kast leren
In alle vakjes werd een loden letter staand  
geplaatst. Voor het eerst van mijn leven een  
loden letter in mijn handen gehad. Het zijn er 
later wel ontelbare geworden.
In de bovenste helft (bovenkast) werden de grote 
letters (kapitalen) geplaatst en in de onderkast 
de onderkast (kleine) letters. 
Ook kreeg ik een kaart met de kastindeling.  
Via deze kaart de inhoud van de kast leren.  
Dus in welk vakje hoorde de juiste letter.
Na een paar dagen oefenen kon dan eindelijk  
begonnen worden met het echte werk ZETTEN.

De zethaak
Met de rechterhand pakt je de loden (staafjes) 
letters uit de vakjes van de letterkast en plaatst 
ze dan in de zethaak die je in de linkerhand 
vasthoudt.
In de zethaak ordent je dan de letters tot regels. 
De zethaak is van te voren afgesteld op de  
gewenste kolom (regelbreedte).
Het moet zo 20 augustus 1961 zijn geweest dat ik 
mijn eerste regel zette.
Als voorbeeld diende een blad gedrukte copy uit 
mijn werkboek (leerlingstelsel). Na weken achter 
elkaar (plat scheuten) nazetten, kwam mijn 
eerste zetwerk tot stand.

Eerste zetsel
In de zethaak konden drie a vier regels gezet 
worden dit lag aan de grote (corps) van de letter.
Deze regels werden dan uit de zethaak gehaald 
en op een galei geplaatst.
Langs de regels werd dan een stuk lood  
geplaatst. Zo werd dan een gehele pagina  
gevormd met regels van losse letters.

Controle leermeester
Alvorens een afdruk van het zetsel te maken 
kwam de leermeester langs om je zetwerk te 
controleren.
a. Tussen alle woorden de juiste woordspatie
b. Elke regel even stijf gezet, dit werd  
gecontroleerd door een vinger langs de  
rechterkant van het zetsel te laten gaan. 
Dit moest dan aanvoelen als een lijn. 
Dus gaan uitsteeksels van verkeerd uitgevulde 
regels. 
Het was regel dat als je je zethaak op zijn kop 
hield met gezette regels van losse letters, dat de 
letters er niet uitvielen.

Zet(BOK)

Letterkast



In de volgende uitgave van 
de Gouwenaar (nr. 4)

De opleiding tot Handzetter in de jaren ‘60 (vervolg)

Vanaf ongeveer 1441 tot  
ongeveer 1980 dus vele eeuwen 
is de loden letter (letterstaafje) 
de basis geweest voor de  
Boekdrukkunst.

Hoe zag deze letter er nu eigenlijk uit.
Hieronder een overzicht van de verschillende 
facetten van de loden letter.

Ook nu nog steeds gebruiken we op onze  
computers de onderstaande voorbeelden.
b.v. corps (grote letter) en beeld (letterype).

De loden letter (letterstaafje)
Het lettermateriaal bestaat uit een legering van 
drie metalen: lood, tin en antimonium. 65% lood, 
7% tin en 28% antimonium.
Antimonium voor de hardheid, tin om een goede 
verbinding tussen lood en antimonium tot stand 
te brengen.

Kenmerken letterstaafje
1. Beeld of type: verhoogd op het  
    letterstaafje
2. Corps: hoogte letter (kleine of grote letter)
3. Kerf: onderkant van de letter
a. ronde kerf (handletter)
b. vierkante kerf (eigen gegoten letter)
c. meerdere kerven op een staafje  
   (zelfde lettertype)

4. Letterhoogte:
In ons land kwamen ongeveer zeven verschil-
lende hoogte voor waarvan de voornaamste zijn 
de Hollandse hoogte en de Franse hoogte:
Hollandse hoogte = 24,85 mm  
(ongeveer 66 punten)
Franse hoogte = 23,56 mm (ruim 62 punten)
(1 punt = ongeveer 0,37 mm)

5. Baard:
Ruimte onderaan voor de staart van bepaalde 
overhangende letters op het staafje (de baard is 
bij letters van het zelfde corps maar van  
verschillend type niet steeds gelijk)

6. Vlees:
Beeldvrije ruimte opzij van het letterbeeld en 
ook er boven.

7. Talud:
Schuine kanten rondom aan het letterbeeld.
DE LETTER (het beeld)
Letteraanduidingen



,,De Producent’’ 1919
naar de Wachtelstraat
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Andre den Edel
in reactie op artikel
Nieuwsbrief De Gouwenaar 2

Schaatsen naar Rotterdam
Het riep bij mij direct herinneringen op aan mijn 
ijspret op de Ringvaart naar Moordrecht.
Ik, toen ong. 12 jaar, ging schaatsen met mijn 
zwager Joop (Kruisinga). We stapten op tegen-
over de Julianasluis en schaatsten naar  
Rotterdam.
Natuurlijk kwamen wij vele Rotterdammers  
tegen die richting Gouda gingen.

Stro gelegd
Er waren nog niet zoveel bruggen en bij de  
weinige bruggen was stro gelegd voor het zgn. 
klunen.
Ik kan mij niet meer herinneren of we Rotterdam 
haalden maar Kralingen zeker.

De vader en Opa van Joop hadden op de  
Ringvaart, handig als zij waren in de periode dat 
ze uitgevroren waren, een kraam gezet en  
verkochten inderdaad Goudse pijpen, stroop-
wafels, warme chocolademelk en natuurlijk een 
sterke borrel.

Van Kooten
Vele Rotterdammers bonden de schaatsen af en 
liepen naar het restaurantje van Van Kooten dat 
toen op de Veerstal gevestigd was tussen  
Peperstraat en Raam. 
Erwtensoep werd daar gegeten maar ook stevig 
ingenomen. Ik heb menig schaatser flink  
aangeschoten de terugtocht zien beginnen.

De Producent
Aan De Producent bewaar ik goede herinne- 
ringen. Mijn neef Cock den Edel werkte er.  
Hij was meen ik elf jaar ouder dan ik.
Ik liep met hem vaak langs de sloot naar de  
molen op de Moordrechtse Tiendweg, die lag 
achter de flatwoningen aan het Uiverplein waar 
we toen woonden.
Cock was een echt natuurmens, altijd op zoek 
naar een mooie visstek, palingfuikje zetten, een 
beetje stropen.

Kaasborstelen
Cock had twee kromme vingers die mij mateloos 
nieuwsgierig maakte als 9 jarig ventje.
Hij vertelde mij dat hij dat had opgelopen bij het 
“kaasborstelen”.

REACTIE
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Hij had zijn hand te ver in de borstelmachine 
gestoken.

Toen ik later mijn schoonvader voor het eerst 
ontmoette zag ik dat hij twee vingers kwijt was.
Uit de grap legde ik de associatie dat hij  
misschien wel op De Producent “ werkte,  
hetgeen inderdaad zo was.
Ook hij had tussen de borstels gezeten.

De Producent een prima  
werkgever
Als veertienjarig kereltje was hij als pakhuis-
knecht begonnen op De Producent in 1931.
Hij is er tot aan zijn pensioen blijven werken.
Begonnen dus als knecht en overal inzetbaar 
kwam hij dus al snel in “aanraking” met de  
borstelmachine. 
Dat De Producent een goede werkgever was 
bewijst wel het feit dat zij hem hielpen aan een 
minimale invaliditeitsuitkering.
Hem werd ook een andere functie aangeboden. 
Zo werkte hij zich op van Manusje van alles tot 
kaaskeurder, in welke functie hij ook nog mee-
streed om de “Gouden Boor”. 

Hij eindigde zijn arbeidsbestaan als verkoper aan 
de Nieuwe Gouwe Oostzijde.
(Als voordeel heeft die geschonden hand van 
mijn schoonvader hem ook in eerste instantie 
behoed voor de Arbetseinsats naar Duitsland.)
Ook ik heb een verleden bij De Producent.
Als studentje aan de “Gemeentelijke Kweek-
school Voor Onderwijzers” in Rotterdam had ik 
natuurlijk niet veel centjes.
Om dat probleem op te lossen werd mij  
door mijn schoonvader een vakantiebaantje aan-
geboden in het kaaspakhuis aan de  
Wachtelstraat en aan de Nieuwe Gouwe Oost-
zijde.

Kaas keren
Ik moest daar kaas keren. Helpen bij het lossen 
van de vrachtwagens. Dat lossen was haastwerk 
en menig keer kreeg je een kaas zo snel aange-
rold dat die je hard raakte. En geloof mij, zo’n 
echte Goudse komt hard aan.

Edammers vangen
En wat dacht je van Edammers vangen twee aan 
twee boven in de stelling.
Je stond dan wijdbeens bovenin en je maat  
probeerde dan natuurlijk jouw “Edammers” te 
raken.
Het vaste personeel knepen die vakantie- 
studentjes wel even af!!

Kaasplanken boenen
Het kaasplanken boenen was een minder leuke 
baan.
Dat gebeurde met heet water met daarin een 
soort loog en een staalspons.
Handschoenen kreeg je wel maar binnen de  
kortste keren waren je handen nat.
Bij mij resulteerde dat ik spontaan opensprin- 
gende huid tot bloedens toe.
Ik kreeg een rustiger baantje in het pakhuis, 
waarbij ook wel eens een kaasje “sneuvelde”.  
Dat werd dan tussen de jongens verdeeld voor 
tussen de boterham.

Bijrijder geel-blauwe  
vrachtwagens
Een jaar later werd ik bijrijder en ging ‘s morgens 
in alle vroegte met de chauffeurs door heel  
Nederland kaas halen.
Dat was in die prachtige geel-blauwe  
vrachtwagens.
Dat leek een mooi baantje maar aan de  
fabrieken was dat keihard werken.

Vorden
Ik herinner mij de fabriek in Vorden, waar de 
grote Goudse kazen vanuit de derde verdieping 
naar beneden werden gegooid.
Het was dan de kunst om in één vloeiende  
beweging de kaas door te rollen.
Natuurlijk probeerde men dat ventje met vetkuif 
wel klein te krijgen door middel van een  
moordend tempo in te zetten. 

Maar dan moest die chauffeur die in de vracht-
wagen zat te stapelen ook keihard aan de bak.
Meestal volgde dan een grote brul vanuit de  
wagen met daarbij enige zeer duidelijke kracht-
termen en de Gooiers miniseerden het tempo.

Pakhuisjes door heel Gouda
Joop, uit Oudewater, ik weet verder zijn naam 
niet meer, was in krachttermen heel goed!!
De Producent had ook nog veel pakhuisjes her en 
der in de Goudse binnenstad.

Dat was meestal de vrijdagrit met “Glimpie 
Eegdeman”: verzamelen van de partijen kaas 
naar de Nieuwe Gouwe waarvandaan de verdere 
transport ging naar de afnemers.



Vrachtwagens wassen aan de 
Wachtelstraat
Je was dan lekker vroeg klaar dus kon ik ook nog 
snel aan mijn prille motorsport gaan werken.
Ja dat dacht je!! Als je vroeg klaar was op  
vrijdag mocht je van de baas, Chris van der Bijl, 
de vrachtwagens gaan wassen aan de  
Wachtelstraat.
De chauffeurs van die wagens zaten dan lekker in 
de kantine, want die waren tenslotte al vanaf vijf 
uur in de weer geweest. Hoe laat het werd  
maakte mij dan eigenlijk ook niks uit want toen 
kon ik best een extra centje gebruiken. 

Incasseren
Zoals in de sport heb ik er geleerd te incasseren. 
Je werd als jong broekkie uitgeprobeerd.
Om boodschappen gestuurd die niet bestonden 
etc.
Ook heeft die snotneus aan die grote mannen 
uitgedeeld. Ik heb ze zelfs aan het wassen van 
hun eigen auto gekregen door te simuleren dat 
“Glimpie”ziek was geworden. Kameraadschap 
was er zeker.

In latere overdenkingen heb ik al die ervaringen 
beschouwd als de weg naar volwassenheid
Ik heb er geleerd en lol gehad.

Bron:
Andre den Edel
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Gouda mag zijn eerste drukker
Ghereart Leeu
niet vergeten!

1477-1484 drukker in Gouda
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1477-1484
Van 1477 tot 1484 was Ghereart Leeu drukker  
in Gouda.
Van wat nu bekend is drukte Leeu in Gouda  
69 prachtige boeken. Boeken geheel met de hand gezet 
doormiddel van losse (staafjes) loden letters.
Na zijn Goudse periode drukte Leeu in Antwerpen nog  
159 uitgaven.
Nu nauwelijks nog voor te stellen.

Zijn eerste boek in Gouda gedrukt verscheen 24 May 1477.
Hij moet dus dan al in 1476 in Gouda begonnen zijn met de 
productie van dit boek, als we er van uitgaan dat er  
ongeveer een half jaar aan gewerkt is.

De titel van zijn eerste werk
Epistelen ende evangelien vanden  
gheheelen jaere, Van de tijt ende vande heylighen

Een bewerking van het Nieuwe testament.  
In de Nederlandse taal en folio formaat.

2242 karakters
Het boek 245 pagina ś bedrukt, in 2 kolommen per pagina 
en de tekst niet uitgevuld gezet.
Per kolom 35 regels, dus 70 regels op een pagina.  
Per regel gemiddeld 32 karakters inclusief spaties.
Per pagina werden er gemiddeld 2242 karakters, loden  
letterstaafjes uit de letterkast gepakt.  
Aan het eind van de zin zijn geen punten gebruikt.
Leeu heeft dus de beschikking gehad over een behoorlijke 
voorraad loden letters.

Initialen in rood en blauw
De initialen aan het begin van een Epistel en Evangelie zijn 
met rode en blauwe versierde hoofdletters. In dit boek zijn 
2 prachtige initialen te bewonderen.
Een initiaal is uitgevoerd over 7 regels hoog (de letter B) in 
blauw met rood. De tweede initiaal is 6 regels hoog (de  
letter D) eveneens uitgevoerd in blauw met rood.
De versiering van de letter is uitgevoerd in rood en blauw.
Letterype van de ingetekende letters Romein/Bodoni.
Aangevuld met Renaissance versiering. De initialen zijn 
prachtig afgewerkt met heel mooi penwerk.

Detail uit pagina:
Epistelen ende evangelien vanden  
gheheelen jaere, Van de tijt ende vande  
heylighen 14 May 1477
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Lombarde
De Lombarde’s (grote beginletters getekend) zijn 
veelal gebruikt over 2 regels hoog.  
De letters zijn in rood en paars uitgevoerd.  
Bij rood is paars penwerk en bij blauw is rood 
penwerk toegevoegd.
Vele beginletters (lombarde’s) zijn gebruikt  
echter de I, B en D komen het meest voor.

Paragraafteken
Teken dat gebruikt werd ter structurering van de 
tekst, dat wil zeggen ter aanduiding van nieuwe 
alinea’s en dergelijke.
De paragraaftekens (ingetekend) zijn 1 regel 
hoog en uitgevoerd in blauw en rood.

Penwerk
Een goedkoop middel om geleiding en versiering 
in de tekst aan te brengen. De hoogte van het 
penwerk (vaak in de marge) is variabel.
De kleuren zijn om en om gebruikt.  
De uitvoering van dit penwerk is door het gehele 
boek in dezelfde stijl uitgevoerd.

Zwarting druk
De zwarting is door het gehele boek bijna gelijk. 
(prachtig diepzwart).
Opvallend is het dat er inleidingen zijn met rood. 
Nader bekeken blijkt dat deze teksten zijn  
overgetrokken met rode inkt.
Dit is zeer nauwkeurig gedaan en bijna niet te 
zien.

Boekband
De boekband van deze incunabel in het bezit van 
het Groene Hart Archief Gouda bestaat uit twee 
(eiken) planken met daaromheen bruin leer,  
gespannen met mooi beslag van koper op de 
voor- en achterkant.
Doormiddel van riempjes kon dat boek  
dichtgeslagen worden. Over de volle breedte van 
de rug zijn vijf ribben aangebracht.
Op de voor- en achterkant zijn dunne lijnen  
ingepreegd (rechthoek met schuine lijnen).

CONCLUSIE
Het eerste gedrukte boek door Leeu een pracht 
stuk werk. Mooi gerubriceerd met schitterend 
uitgevoerde Initialen en Lombarde’s.
Ook mooi afgewerkt met mooi uitgevoerd  
Penwerk dat alleen in de Noordelijke  
Nederlanden voorkwam.
De druk is diepzwart en het papier (perkament) 
is na ruim vijf eeuwen nog in een prima conditie. 
Aan het boek is zeker door vier personen  
zetters en drukkers ruim 6,5 maand gewerkt.  
Ghereart Leeu was dus zeker al in november 
1476 aanwezig met zijn drukkerij in Gouda.

We mogen best stellen dat de Incunabelen van 
de Goudse drukker Ghereart Leeu in Gouds 
bezit, prachtige MONUMENTEN van de stad 
Gouda zijn.

Onderzoek: C. Vermeulen

Bron: Groene Hart Archief Gouda
Incunabel (2306C1) 
l

Eerste drukkerskenmerk
Ghereart Leeu


