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Voorwoord Erasmiana 

 

Het gebeurt niet vaak 
dat er “groot” nieuws 
rond Erasmus te mel-
den valt. De redactie 
van de Schatkamer 
prijst zich daarom ge-
lukkig dat zij het podi-
um mag zijn waar wat 
kleiner groot nieuws 
over Erasmus gepubli-
ceerd wordt. Het be-
treft twee aspecten 
van de Erasmologie.  
 
     
            Borstbeeld van Erasmus in de Willem Vroesentuin  
 
Het eerste aspect betreft nieuw licht op de vroege jeugd van Erasmus door nieuw 

ontdekte feiten omtrent de verblijfplaats van Erasmus’ vader. De auteur van deze 
bijdrage is prof.dr. Koen Goudriaan. Deze legt de tekst van de beroemde “Nota” 

over onder andere de geboorteplaats van Erasmus, die opgenomen is in een hand-
schriftje dat afkomstig is uit klooster Stein, naast een in dit verband nog niet beke-

ken bron in het Utrechtse Archief. Deze nieuwe bron (de rekeningen van de socius 
van de proost-aartsdiaken van Oudmunster over de periode 1461/2-1507/8) geeft 

onder andere de namen en de standplaatsen van de in dienst zijnde geestelijken in 

het aartsdiakonaat Oudmunster (waar ook Gouda onder viel). 
 

Het tweede betreft het naleven van Erasmus’ ideeëngoed door de zogenaamde 
Goudse Erasmianahandschriften en andere, hieraan gerelateerde handschriften, die 

in de Librijecollectie bewaard worden. De belangrijkste kopiïst van die handschriften 
was tot nu toe onbekend. Aangezien een gedeelte van één van die handschriften 

door een andere kopiïst samengesteld is (iemand die aanwijsbaar in klooster Stein 
leefde), was de veronderstelling gerechtvaardigd dat de andere stukken ook daar 

vervaardigd waren door een later levende monnik van het klooster. Maar dat blijkt 

niet het geval. Waar dan wel, wie ze geschreven heeft en hoe die handschriften 
toch (weer) in klooster Stein terecht gekomen zijn, leest u in de bijdrage van Jan 

Willem Klein. De uitkomsten van dit onderzoek hebben gevolgen op de kijk op de 
Erasmusreceptie in Gouda aan het eind van de zestiende eeuw. 
 
Omdat vooral het stuk van Goudriaan al veel aandacht gekregen heeft en soms ver-

keerd is geïnterpreteerd, voegen wij een discussiestuk van Wil Arts, voorzitter van 
het Erasmus Genootschap Gouda, toe. Hij gaat in op eventuele ongerijmdheden of 

overeenkomsten met de huidige stand van zaken. 
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Erasmus en Gouda: een vluchtige relatie1 
 

Koen Goudriaan 
 

In het leven kan niemand zonder goede voornemens. Persoonlijk had ik het vaste 
voornemen om nooit, maar dan ook echt nooit, iets te zeggen of te schrijven over 

de herkomst en de jeugd van Erasmus, dat heikele punt tussen Gouda en Rotter-
dam. Maar goede voornemens worden soms door het leven ingehaald. Zo kreeg ik 

de afgelopen zomer, min of meer per ongeluk, nieuwe gegevens over Erasmus’ jon-

ge jaren onder ogen die me belangwekkend leken. Ik had niet naar deze feiten ge-
zocht, maar nu ze waren opgedoken moest ik er wel iets mee. En zo grijp ik deze 

lezing aan om ze bekend te maken. 
 

Ik start mijn voordracht bij een gegeven dat in de Librije te vinden is. De vondst zelf 
is niet hier gedaan, maar in Het Utrechts Archief. En de eigenlijke vinder ben ik niet, 

maar mijn collega dr. Bram van den Hoven van Genderen van de Universiteit 
Utrecht. Straks meer daarover. 

Het draait allemaal om het feit dat Erasmus’ vader priester was. Dat is niet omstre-

den, en ook Erasmus zelf erkent het. Maar in handschrift 924 van de Librije vinden 
we een notitie die dit gegeven nog verder toespitst. Dit handschrift is een van de 

belangrijkste Erasmiana van de Librije, en Jan Willem Klein heeft het herhaaldelijk 
besproken. Het dateert uit de jaren 1580 of 1590 en is van de hand van een van de 

laatste ingezetenen van Stein, Erasmus’ klooster. In een artikel dat nog moet ver-
schijnen onthult Jan Willem de identiteit van die kloosterling, en met zijn toestem-

ming noem ik dan ook hier zijn naam: Willibrord Gielisz.2  
In de notitie waarop ik doel wordt Erasmus bestempeld als zoon van een pastoor 

van Gouda, respectievelijk als zoon van een plattelandspastoor. De notitie is onder 

meer door Jan Willem Klein besproken in het Erasmusnummer van Tidinge van die 
Goude (2006). Daarin wordt zij ook gepubliceerd, met een vertaling van Rijcklof 

Hofman erbij. 
In de notitie is verwarring troef. Willibrord Gielisz citeert de biografie van Erasmus 

die in 1581 in Mainz was gepubliceerd door Cornelis Loos in Illustrium Germaniae 
Scriptorum Catalogus. Loos was geboren in 1546 als zoon van een Goudse schepen. 

Als rechtzinnige katholiek had hij na 1572 moeten vluchten en zo was hij in Mainz 
terechtgekomen.  

In overeenstemming met de ook toen al gangbare mening vertelt Loos eerst dat 

Erasmus in Rotterdam is geboren. Maar dan haalt hij een afwijkende visie aan, 
waarvoor hij zich beroept op ‘voorvaderlijke overlevering in die streken’: parente 
vicinae civitatis Goudanae parocho natus est.  

                                                           
1 Dit is de tekst van een lezing, gehouden in Gouda op 29 september 2017, ter gelegenheid 
van het 35-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van Archief en Librije. 
2 Een belangrijk uittreksel van het artikel van Klein is in dit nummer van de Schatkamer opge-
nomen. 
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Dit kan maar één ding betekenen: ‘hij werd geboren met als vader de pastoor van 

de naburige stad Gouda’. Met ‘in die streken’ doelt Loos vanuit het verre Mainz op 
Holland, en ‘naburig’ is Gouda, uiteraard in relatie tot het direct daarvóór genoemde 

Rotterdam. 
Maar Willibrord vat de zinsnede anders op. Omdat Loos nogal kritisch is op Erasmus 

- hij herinnert er onder meer aan dat diens werken op de Index staan - zet hij zich 

schrap om zijn mede-kloosterling te verdedigen. En zo passeert hem een geforceer-
de, en mijns inziens beslist onjuiste, interpretatie van de aangehaalde zinsnede: hij 

parafraseert prognatum ex parocho rusticano, ‘geboren uit een plattelandspastoor’. 
Kennelijk leest hij Loos’ woorden vicinae civitatis Goudanae als ‘(pastoor) van een 

dorp in de buurt van Gouda.’ Dat kan alleen al niet omdat civitas ‘stad’ betekent; als 
Loos ‘dorp’ had bedoeld, had hij wel villa gezegd. Dat Willibrord deze fout maakt, is 

dus nogal verbazingwekkend. 
Maar nog curieuzer is de verdediging die hij opzet. Hij laat na om het punt ‘pastoor’ 

recht te zetten, en geeft dat dus impliciet toe. In plaats daarvan probeert hij alleen 

te bewijzen dat Erasmus toch echt in Gouda is geboren. Het is hier dat hij de be-
kende uitspraak van Reinier Snoy aanhaalt, die er een bom duiten voor over zou 

hebben gehad als Erasmus had gezegd dat hij Gouwenaar was, omdat dat - zegt 
Snoy - namelijk in werkelijkheid wèl zo was. Per saldo zijn de door Loos aangehaal-

de traditie en Willibrord Gielisz het dus eens: Erasmus was de zoon van een pas-
toor, en er was verband met Gouda. Wat is hiervan waar? 

 
Hoe het vermoedelijk zit, is me pas de laatste weken duidelijk geworden, nadat ik 

de titel voor mijn voordracht al had ingeleverd. Die heb ik dus moeten aanpassen. 

Dan komen nu die nieuwe gegevens. Momenteel doe ik wat onderzoek naar de pas-
toors van Gouda. In dat verband signaleerde Bram van den Hoven een belangrijke 

bron in Het Utrechts Archief die ik nog niet had gebruikt. Hij stuurde me heel wel-
willend zelfs een excerpt uit zijn eigen aantekeningen over die bron toe, en daarin 

stuitte ik - geheel onverwacht - op de naam van Gerardus Elye (Gerrit Eliasz), 
Erasmus’ vader. Die notities heb ik nog kunnen uitbreiden dankzij het feit dat de 

bron inmiddels in z’n geheel als digitale scan op het web is gezet. 
Om wat voor bron gaat het? Het zijn de rekeningen van de socius van de proost-

aartsdiaken van Oudmunster, bewaard gebleven voor de jaren 1461/1462-

1507/1508 (Het Utrecht Archief, Oudmunster inv. 1738-1). De dubbele jaartallen 
slaan erop dat het jaarrekeningen zijn die steeds op 1 oktober beginnen. Het reus-

achtige bisdom Utrecht was voor het geestelijk bestuur opgedeeld in aartsdiakona-
ten. Als aartsdiakens functioneerden de proosten van de belangrijkste kapittelker-

ken in het bisdom. Gouda behoorde bij de proost van Oudmunster (en was binnen 
zijn gebied zelfs verreweg de grootste stad). Het financieel beheer van het aarts-

diakonaat deed de proost niet zelf: hij liet het over aan zijn socius (metgezel), een 
kanunnik van hetzelfde kapittel. 

In de rekeningen vinden we onder andere de betalingen voor absenties, officiaties 

en instituties. Veel pastoors resideerden niet in hun parochie. Ze hadden ook elders 
functies en inkomsten en verbleven liever (bijvoorbeeld) in een echt grote stad in 

de Zuidelijke Nederlanden dan in Gouda, laat staan in een boerendorp in Holland. 
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Daarvoor moesten ze wel jaarlijks een boete betalen, de absenties zoals verant-

woord in de rekeningen van de socius. Bovendien moesten ze jaarlijks een vervan-
ger aanstellen, die dus vicepastoor of vicecureit werd. Ook die moest betalen: de 

officiaties. Het recht om een nieuwe pastoor aan te stellen berustte ook bij de 
aartsdiaken, die er een fors tarief voor berekende: de instituties. 

 

Die rekeningen staan dus vol met namen, en zo kom ik voor Gerardus Elye (in 
sommige jaren ‘de Rotterdammis’ genoemd) tot de volgende opsomming: 

 

Plaats Jaar Type 

Woerden 1471/1472 officiatio 

Woerden 1472/1473 officiatio 

Woerden 1473/1474 officiatio 

Woerden 1474/1475 officiatio 

Woerden 1475/1476 officiatio 

Gouda 1476/1477 officiatio 

Int Waell 1477/1478 institutio: Gerardus Hlê 

Gouda 1478/1479 officiatio 

Gouda 1479/1480 officiatio  

 

Dit betekent dus dat Gerardus Elye van 1471/1472 tot 1475/1476 vicecureit was in 
Woerden, vervolgens diezelfde functie (ongeveer) een jaar lang bekleedde in Gou-

da, en na een onderbreking nogmaals in de jaren 1478/1479 en 1479/1480. Voor 
dat jaar ertussenin vond ik nog een intrigerend gegeven: in 1477/1478 wordt Int 

Waell (een dorpje aan de Lek ten zuiden van Utrecht) een Gerardus Hlê (met een 

tilde) geïnstitueerd. Er staat bij dat het tegen een sterk gereduceerd tarief ging, 
omdat de parochie exigua, piepklein, was. Als dit dezelfde persoon is, was Erasmus’ 

vader dus een tijd lang dorpspastoor aan de Lek.  
In Woerden en Gouda was hij niét de echte pastoor, maar slechts zijn plaatsver-

vanger. Toch moeten we daar niet te gering over denken, want het was die vice-
cureit die voor de parochianen werkelijk iets betekende. Interessant is dan wel de 

vraag wiens vervanger Gerardus Elye was. Daarvoor heb ik de volgende gegevens: 
 

Adam van der Craenleyde 
 

Woerden: 
 absentie 1469/1470; 1471/1472 t/m 1475/1476 
 

Gouda:  
 officiatie in 1474/1475  

 [jaar 1475/1476 ontbreekt] 
 institutie 1476/1477 

 absentie 1476/1477 e.v. 
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In Woerden werd de absentieboete door Adam van der Craenleyde als niet-

residerend pastoor dus betaald over de jaren 1469/1470 t/m 1475/1476. Vanaf 
1471 had hij daar steeds Gerardus Elye als vervanger. Craenleyde had ook hoge 

kerkelijke functies in Bergen op Zoom, en dat verklaart wel zijn absentie.  
Maar dan gebeurt er iets merkwaardigs. In 1474/1475 vinden we hem tegelijk ook 

als vicecureit (die officiatio moest betalen) in Gouda, een stad die vele malen be-

langrijker was dan Woerden en die ook veel meer opleverde. Dan valt een jaarge-
geven uit, maar in 1476/1477 betaalt Craenleyde het institutiegeld voor Gouda. Nu 

is hij daar de echte pastoor. Hij geniet het gehele pastoorsinkomen en is alleen ver-
plicht om een vervanger in te huren. En die vervanger is weer Gerardus Elye. Die 

heeft hij dus blijkbaar van Woerden naar Gouda op sleeptouw genomen. 
Met deze nieuwe feiten komen we terecht in de wereld van rangen en standen die 

de geestelijkheid van de Late Middeleeuwen was. Vooral in een grote stad als Gou-
da kun je dat goed zien. De onvolprezen Johannes Taal, de vroegere archivaris van 

Gouda, heeft hierover een schat aan gegevens verzameld, maar daar is nog weinig 

mee gedaan. Overigens: Gerardus Elye ben ik in de Collectie-Taal nu juist niét  
tegengekomen, vermoedelijk omdat hij maar kort in Gouda is geweest. Hij stond 

zeker niet bovenaan in de clericale hiërarchie, maar is kortstondig toch wel de be-
langrijkste zielzorger van de stad geweest. 

Een belangrijke bron voor het leven van Erasmus is het Compendium Vitae van zijn 
hand. In het verleden is dat wel voor onecht gehouden, maar daarvan is men intus-

sen teruggekomen. Maar dat het werkelijk van Erasmus is, betekent nog niet dat 
alles wat erin staat klopt. Erasmus verzwijgt zijn broer en vermijdt elke hint naar 

een gezinsleven in zijn priesterlijke ouderlijk huis. Maar die broer heeft echt be-

staan, en Erasmus spreekt ook over de affectie van zijn vader voor zijn moeder: 
toen zij aan de pest overleed, kwijnde hij snel weg. Ik houd het ervoor dat Erasmus 

is opgegroeid in het liefderijke gezin van zijn vader Gerardus Elye en zijn moeder 
Margaretha. 

 
Op enkele episoden werpen de zojuist getoonde gegevens nieuw licht. Volgens 

Erasmus was zijn vader, nadat hij hém, Erasmus, had verwekt, uit wanhoop naar 
Italië gereisd, omdat hij niet met zijn Margaretha mocht trouwen. Daar hield hij zich 

bezig met humanistische en juridische studiën en met het afschrijven van codices, 

in een tijd dat er nog geen drukpers was. Uiteindelijk liet hij zich tot priester wijden. 
In 1983 vond de Italiaan Avarucci twee handschriften die waren vervaardigd door 

Gerardus Elye de Rotterdammis, maar die droegen het jaartal 1457. We hadden dus 
al kunnen constateren dat Erasmus - geboren in 1469, of misschien in 1466 - de 

chronologie manipuleert. Dat Italiaanse verblijf had plaatsgevonden lang voor zijn 
geboorte. Trouwens, sinds 1465 was er in Subiaco bij Rome al een drukpers, en 

sinds 1467 in Rome zelf. Maar nu zien we Gerardus Elye als vicepastoor in Woerden 
al vanaf 1471. Dat maakt een Italiaans verblijf ná Erasmus’ verwekking nog on-

waarschijnlijker dan het toch al was. 

Dan is er een feit met betrekking tot Jan de Backer uit Woerden, de eerste protes-
tantse martelaar in Holland (opgetekend door zijn kerkergenoot Willem Gnapheus). 

Het feit is wel eerder gesignaleerd, maar kon tot nu toe moeilijk worden geplaatst. 

  41 
 



Tussen de vader van Jan de Backer en Erasmus bestond een oude vriendschap, die 

terugging naar de tijd dat ze thuis (domi ) samen op school zaten om te leren lezen 
en schijven. Dat ‘thuis’ moet op Woerden slaan: daar, en niet in Gouda, is Erasmus 

dus zijn schoolcarrière begonnen. 
Verder lijkt het erop dat Gerardus Elye - met zijn gezin, zeg ik er maar bij - pas in 

1476 in Gouda is terechtgekomen, door toedoen van Craenleyde. De claim van 

Gouda op Erasmus’ verwekking en/of geboorte wordt er uiteraard niet eenvoudiger 
op. U ziet hier de jaartallen, aangebracht op de muur van de Erasmuszaal in het 

Museum Gouda. Dit lijkt nu toch niet meer houdbaar. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Maar ten slotte het goede nieuws voor Gouda. De juistheid van die mededeling in 

het Librije-handschrift, parente vicinae civitatis Goudanae parocho natus, is vaak 
betwijfeld. Maar als we de precisering aanbrengen dat Gerardus Elye geen pastoor 

van Gouda is geweest, maar vice-pastoor, en dat dit zeven jaar na Erasmus’ ge-

boorte was, dan blijkt de mededeling toch te kloppen. 
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Erasmus’ herkomst en jeugd. Enkele kanttekenin-
gen bij een recente vondst  
 

Wil Arts (voorzitter Erasmus Genootschap Gouda)  
 

Inleiding 
Over Erasmus’ leven weten we meer dan over dat van veel van zijn tijdgenoten. Dit 
is vooral te danken aan het werk van het echtpaar P.S. en H.M. Allen, die in de eer-

ste decennia van de 20ste eeuw onvermoeibaar door Europa trokken op zoek naar 
brieven van en aan Erasmus3. Ook na hun dood zijn er brieven opgedoken en ver-

zameld. Desondanks zitten er nog witte plekken in het verhaal van Erasmus’ levens-
loop en wordt er over andere episodes nog altijd gediscuteerd. Het is dan ook een 

zegen als er nieuwe vondsten worden gedaan die helpen leemtes op te vullen en 

controverses te beslechten.     
Een dergelijke vondst werd op 29 september j.l. wereldkundig gemaakt door prof. 

dr. Koen Goudriaan, emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Dit gebeurde in een korte lezing bij de viering van het 

35-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van Archief en Librije. Goudriaan heeft 
onder andere naam gemaakt met zijn publicaties over de kring van Goudse huma-

nisten rond Erasmus en over diens thuisklooster in Stein. Zijn vondst was een bij-
product van een ruimer onderzoek naar Goudse pastoors. Hij ontdekte dat Erasmus’ 

vader, Gerard (H)elye, van 1471 af in Woerden onderpastoor was geweest en vanaf 

1476 in dezelfde functie in Gouda woonde en werkte.  
Deze vondst is niet alleen van belang voor de lokale en regionale geschiedschrij-

ving, maar ook voor het internationale forum van Erasmusspecialisten. De jeugd en 
herkomst van Erasmus zijn namelijk nog steeds in nevelen gehuld. De geschied-

schrijving erover berust voor een belangrijk deel op vermoedens en gissingen. Voor 
informatie zijn we grotendeels afhankelijk van wat hij er, soms veel later, zelf over 

heeft verteld in zijn brieven. Alles wat schaarse contemporaine bronnen bijdragen 
tot het bekrachtigen of ontkrachten van wat Erasmus zelf te berde brengt, is mee-

genomen. Immers, Erasmus is niet altijd even consistent en waarheidsgetrouw in 

de uitingen over zijn jeugd, net zo min als dat het geval is met zijn geboortejaar en 
de status van zijn ouders. Als je die inconsistenties met de mantel der liefde wilt 

bedekken, dan zeg je dat hij slecht was is chronologie, zich dingen niet goed meer 
herinnerde of dingen oplepelde die hem ook maar waren verteld. Als je wat minder 

welwillend bent, dan zeg je dat hij soms nogal slordig en soms zelfs zuinig met de 
waarheid omtrent zijn herkomst en jeugd is omgegaan, en dat dit niet zonder rede-

nen is gebeurd. Hij had immers te kampen met twee smetten op zijn blazoen, die 
hem zijn hele leven hebben achtervolgd. Aan de eerste smet, zijn onwettige ge-
boorte uit de relatie tussen een priester en diens huishoudster, kon hij niets doen.  

 

                                                           
3 P.S. Allen, H.M. Allen & H.W. Garrod (eds.), Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami,  
I-XII, (Oxford 1906-1958) 
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P.S. Allen, H.M. Allen & H.W. Garrod (eds.), Opus Epistolarum  
Des. Erasmi Roterodami, I-XII (Oxford 1906-1958) 

 

Wel kon hij de feiten mooier maken dan ze hoogstwaarschijnlijk waren. De tweede 
smet, het breken van sommige kloostergeloften, probeerde hij te verzachten door 

voor te wenden dat hij nog erg jong en beïnvloedbaar was toen hij die geloften af-
legde. Ook zou hij zich tot het uiterste hebben verzet tegen intrede in het klooster, 

maar uiteindelijk onder de druk van zijn voogden en omgeving zijn bezweken.   
 

Ad fontes  
In een gesprek dat Jan Willem Klein, groot kenner van de Erasmiana in de Goudse 
Librije, en ik na afloop van de lezing met Goudriaan hadden, vertelde hij dat hij de-

ze vondst enerzijds wil vergelijken met wat Erasmus zelf in zijn compendium vitae 
(cv) van 1524 over zijn herkomst en vroegste jeugd heeft verteld, en anderzijds 

confronteren met wat Cornelis Loos en Willibrord Gielisz daarover te berde hebben 
gebracht. Die vergelijking heeft hij inmiddels gemaakt en het resultaat ervan in een 

mooi en lichtvoetig geschreven artikeltje in dit tijdschrift gepubliceerd. Als eerste 
stap lijkt mij dit alleszins bevredigend. Hopelijk komt er echter als vervolgstap nog 

een uitgewerkte versie voor een internationaal forum. Om in die versie als toets-

steen slechts Erasmus’ eigen korte levensbeschrijving te nemen, lijkt me om ver-
schillende redenen onverstandig; allereerst om wat Avarucci, die een vergelijkbare 

vondst heeft gedaan, is overkomen4. Goudriaan verwijst daar zelf al naar. Toen 
Avarucci zijn belangrijke ontdekking van een aantal handschriften van Erasmus’ va-

der Gerardus Helye wereldkundig maakte, liet hij zich in zijn beschouwing over de 
implicaties van zijn vondst te veel en kritiekloos meevoeren door Erasmus’ cv.  

 

                                                           
4 G. Avarucci, ‘Due codici scritti da ‘Gerardus Helye’, padre di Erasmi’, Italia medioevale  

e umanistica, 26 (1983) p. 215-255 
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Erasmus verhaalt daarin hoe zijn ouders Gerard en Margaretha elkaar hun jawoord 

hadden gegeven. De familie lag echter dwars bij het sluiten van het huwelijk. Zijn 
ouders en broers hadden hem namelijk voorbestemd voor het priesterschap. Be-

droefd en teleurgesteld trok Gerard daarop naar Italië, waar hij zijn brood verdiende 
met het kopiëren van manuscripten. Zijn familie schreef hem dat zijn ‘verloofde’ in-

middels was gestorven. In werkelijkheid was dat niet het geval, ze was zelfs zwan-

ger van hun zoon Erasmus. Gerard besloot daarop ten einde raad toch maar pries-
ter te worden. Pas toen hij uit Italië terugkwam, ontdekte hij wat er werkelijk was 

gebeurd. Omdat hij nu eenmaal priester was en een huwelijk daardoor onmogelijk 
was geworden, raakte hij Margaretha niet meer aan, maar zorgde wel voor haar en 

de jonge spruit. Avarucci concludeerde uit dit schrijnende verhaal dat Erasmus in 
1456 was geboren, want de handschriften van zijn vader dragen de datering 1457 

en 1458. Hij zat er echter tien jaar of meer naast.  
 

Een tweede reden is dat ook allerlei andere zaken in de korte levensbeschrijving 

niet kloppen met wat wij inmiddels uit Erasmus’ brieven en andere bronnen menen 
te weten. Dat bracht sommige Erasmuskenners (bijvoorbeeld Kan, Crahay, Post, 

Augustijn) aan het twijfelen. Was het cv wel van Erasmus’ hand? Hun antwoord 
luidde ontkennend. Het zou om een vervalsing gaan. Om te beginnen wekte de her-

komst al argwaan. In 1607 werd het cv voor het eerst uitgegeven door de Leidse 
hoogleraar Paul Merula op basis van een handschrift waarvan hij meende dat het 

een autograaf was. Dit handschrift is voor het laatst in 1649 gezien en daarna 
spoorloos verdwenen. Wantrouwen wekte ook de soms hortende stijl van het do-

cument. Kan dacht nog dat Metula de boosdoener was, maar Crahay en Post meen-

den dat het document geschreven is door iemand in Holland tegen het midden van 
de 16de eeuw. Deze kon profiteren van Erasmus’ brief aan Grunnius (brief 447), 

maar was ook goed op de hoogte van allerlei bijkomende zaken. Hoe kun je anders 
verklaren dat de schrijver weet had van betrekkelijk onbekende figuren als Pieter 

Winckel in Gouda en Romboldus in Den Bosch?  
 

Veel anderen (bijvoorbeeld Fruin, Allen, Van der Blom, Tracy, Schoeck, Rummel) 

waren en zijn echter van mening dat de korte levensbeschrijving wel degelijk echt 
is. Goudriaan sluit zich hierbij aan. Dat het cv pas in het begin van de 17de eeuw 

opdook, is niet zo verwonderlijk. Dat gebeurt vaker. De weinig vloeiende stijl zou  
ermee te maken kunnen hebben dat Erasmus het cv vooral voor zichzelf en zijn 

executeur testamentair Goclenius schreef, die het dan zou kunnen gebruiken voor 
een herdenkingspublicatie na zijn dood. Tijdens het schrijven was Erasmus ook  

nog eens ernstig ziek en vreesde spoedig te sterven.  
Deze laatste groep van geleerden erkent dus de authenticiteit, maar meent wel dat 

het cv een hoogst tendentieuze weergave is van Erasmus’ leven. Op details (bij-
voorbeeld dat vader Gerard tijdens diens verwekking nog geen priester was, het 
ontbreken van zijn oudere broer Pieter) verdient het ernstige twijfel, maar contem-

poraine bronnen bevestigen in grote lijnen wel de accuraatheid van het verhaal. 
Voorzichtigheid blijft echter gewenst.  
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Om echt te toetsen wat Goudriaans vondst betekent voor de geschiedschrijving 

over Erasmus’ herkomst en jeugd is meer nodig. Niet alleen het cv, maar ook de 
andere brieven moeten in ogenschouw worden genomen. Men begeeft zich dan 

echter wel op een terrein dat, vanwege de vele inconsistenties, bezaaid is met 
voetangels en klemmen. Allereerst moet de hierboven genoemde brief aan Grunnius 

worden meegenomen. Deze is weliswaar een vie romancée, waarin Erasmus en zijn 

broer Pieter onder ándere namen worden opgevoerd, maar is wel degelijk van groot 
belang. De brief heeft namelijk een rol gespeeld bij het verlenen van dispensatie 

voor de kloostergeloften door paus Leo X in 1517. Natuurlijk moet deze brief aan 
een fictieve pauselijke secretaris even kritisch worden beoordeeld als het cv. Voor-

deel is wel dat Erasmus deze brief zelf heeft uitgegeven.  
Ook lijkt het verstandig de breve van Julius II (brief 187a) uit 1506 mee te nemen, 

waarin Erasmus wordt toegestaan om ondanks zijn onwettige geboorte prebenden 
te aanvaarden. Erasmus had Julius kennelijk geschreven dat hij de zoon van een 

jongeling en een weduwe was. Was dat laatste om het bestaan van een oudere 

broer te verklaren? Hij wordt door Julius aangeduid als Erasmus Rogerii. Terwijl 
broer Pieter wel het patroniem Gerardsz voerde, heeft Erasmus dat nooit gedaan. 

Wat Rogerius (Rogier, Rotger) misschien de naam van de vader van zijn moeder? 
Een vadersnaam werd namelijk soms familienaam.  

Ook de brieven van Leo X aan Andrea Ammonio (brieven 517 & 518) moeten wor-
den gewogen. Terwijl Erasmus aan Julius had geschreven dat hij een onwettig kind 

was, werd aan Leo X verteld dat hij vreesde dat zijn vader niet alleen ongetrouwd, 
maar ook nog eens priester was. Eveneens van belang lijkt brief 1581a, die interes-

sante informatie bevat over waar Erasmus en Pieter in Gouda verbleven ná hun te-

rugkomst uit ’s-Hertogenbosch en vóór hun intrede in het klooster (het Collatiehuis 
wellicht?). Ook wordt hierin gesteld dat Pieter drie jaar ouder was dan Erasmus. Het 

probleem met deze brief is dat deze slechts via een afschrift is bekend, waarvan ook 
nog eens het begin en het slot ontbreken.  

 
Chronologie 
De geschiedschrijving over afkomst, jeugd en jongelingsjaren van Erasmus berust 

gelukkig niet alleen op wat er te vinden is in de brieven van Erasmus en zijn corres-
pondenten, maar ook op archiefonderzoek. Veel werk is door Albert Hyma verzet in 

zijn The Youth of Erasmus (Michigan 1930).  
 

Een heel uitgebreid en zorgvuldig afgewogen verslag van de literatuur over de 
vroegste periodes in Erasmus’ leven is te vinden bij R.J. Schoeck in diens Erasmus 
of Europe. The Making of a Humanist 1467-1500 (Edinburgh 1990). Zelf ben ik naar 
aanleiding van Goudriaans lezing weer in die literatuur gedoken. Interessant is dat 

Erasmuskenners nogal eens tot verschillende chronologieën komen van de eerste 
twee decennia van Erasmus’ leven. Die verschillen hangen ten dele samen met hun 
antwoorden op de vraag naar het jaar van Erasmus’ geboorte en de vraag naar zijn 

geboorteplaats. Erasmus zelf duidt als zijn geboortejaar soms op 1466, soms op 
1467 en soms op 1469, en heel soms nog op een ander jaar. Er bestaan nogal wat 

publicaties die hierover gaan. Te denken valt aan R.R. Post, die het op 1469 houdt. 
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A.C.F. Koch houdt het op 1467 en Harry Vredeveld op 14665.  

Over de geboorteplaats bestaat veel minder discussie. Erasmus noemt zichzelf Rot-
terdammer en heeft zich nooit Gouwenaar genoemd. Haast iedereen houdt het op 

Rotterdam, maar een enkeling houdt wel de mogelijkheid van Gouda open. Laten 
we de verschillende chronologieën maar eens naast elkaar zetten. P.S. Allen gaf in 

een appendix bij het eerste deel van de brievenuitgave (1906) zijn mening over en-

kele feiten uit Erasmus’ jeugd in het volgende schema weer: 
1466?  geboren te Rotterdam 

1470?   naar de school van Gouda? 
1475-1484 naar de school van Deventer 

1484-1487 te ’s-Hertogenbosch 
1487  intrede in het klooster Stein 

1488  professie aldaar 

Vredeveld kiest bijna een eeuw later ook voor 1466 als geboortejaar, maar komt 

met een enigszins afwijkende periodisering. 
1466  geboren in Rotterdam 

1473  schrijfschool in Gouda 
1475  koorknaap in Utrecht 

1477/1478(?)  aankomst in Deventer 

1484  vertrek uit Deventer naar Gouda 
1484      vertrek uit Gouda naar ’s-Hertogenbosch 

1487  terugkomst in Gouda 
1487  intrede in klooster Stein 

1488  professie 

Schoeck neemt 1467 als geboortejaar en komt met de volgende chronologie: 

1467(?)  geboren in Rotterdam (Gouda?) 
1471  naar school in Gouda 

1475-1484(?) school in Deventer, met een tussentijds verblijf aan de koorschool 
in Utrecht. 

1484- 

 1486/1487(?) ’s-Hertogenbosch, met een tussentijds verblijf in Gouda wegens 
ziekte(?) 

1487(?)      intrede klooster Stein 
1488(?)      professie 

Tot slot Post, die begin jaren vijftig voor 1469 als geboortejaar koos. Van hem is de 
volgende chronologie: 

1469  geboren te Rotterdam 
1476?  naar school te Gouda 

1477/78 naar Domschool te Utrecht als choraal? 

                                                           
5 R.R. Post, ‘Geboortejaar en opleiding van Erasmus’, Mededelingen der Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, 6 (1953) p. 327-
348, A.C.F. Koch, The Year of Erasmus’ Birth, (Utrecht1969), H. Vredeveld, ‘The Ages of 

Erasmus and the Year of his Birth’, Renaissance Quarterly, 46 (1993), p. 754-809      
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1478  te Deventer 

1483  naar Gouda terug 
1484  naar ’s-Hertogenbosch 

1487  intrede in Stein 
1488   professie in Stein 
 

Consequenties 
Om tot hun chronologie te komen, baseren deze vier auteurs zich allemaal op 
Erasmus’ eigen uitingen en op aanvullende gegevens. Ze gaan daarbij zonder uit-

zondering uiterst zorgvuldig te werk. Dat ze op punten sterk van mening verschillen, 

geeft aan hoe moeilijk het in deze kwestie laveren is. Begrijpelijk dat Goudriaan zich 
lange tijd buiten de discussie wilde houden. Nu is echter dan toch het moment daar. 

Wat betekent zijn vondst voor de ‘Rotterdam-Gouda’-controverse en voor de ver-
schillende chronologieën? Voor de discussie over de geboortedatum heeft zijn 

vondst geen gevolgen. We weten inmiddels dankzij Avarucci dat Gerard Helye in de 
jaren 1457/1458 in Italië bivakkeerde en dankzij Goudriaan dat hij vanaf 1471 in 

Woerden was en vanaf 1476 in Gouda verbleef. Waar hij in de tussentijd verkeerde, 

weten we niet. We weten alleen dat hij in die tijd twee zonen verwekte. Maar waar 
en wanneer blijft onzeker. Dat Erasmus de zoon was van een Goudse (onder)pas-

toor wordt door de recente vondst bevestigd. Gerard Helye werd dat echter pas zo’n 
zeven tot negen jaar na Erasmus’ geboorte. En hoe zit het met de plaats van zijn 

verwekking en geboorte? Daarover biedt de vondst geen uitkomt. Wel wordt de 
kans dat hij in Gouda is geboren nog kleiner dan die al was. Slechts als uit de ar-

chieven zou blijken dat Gerard Helye in de jaren 1465-1468 als vicaris was verbon-
den aan de Goudse St. Jan, dan is er nog hoop voor de Goudse claim.  

Voor de vraag waar Erasmus onderwijs genoten heeft, heeft de vondst waarschijn-

lijk meer consequenties. Alle vier de auteurs gaan ervan uit dat Erasmus op een ge-
geven moment naar school in Gouda ging, waar hij les kreeg van zijn latere voogd 

Pieter Winckel. Zij baseren dat op een combinatie van het cv en de brief aan Grun-
nius. Daarmee houdt de overeenkomst op. Verschillen de geschatte geboortedata al 

drie jaar, tussen de schattingen van het moment dat Erasmus naar school in Gouda 
ging zitten maar liefst zes jaren. Goudriaan denkt dat deze school niet in Gouda 

stond, maar in Woerden. Hij baseert dat op één veronderstelling, namelijk dat Eras-
mus is opgegroeid in een liefderijk gezin, en één ‘van horen zeggen’. Bij de veron-

derstelling kun je vraagtekens zetten; in zijn peuterjaren verbleef Erasmus immers 

met zijn moeder bij zijn grootouders in Rotterdam en tijdens zijn latere schooljaren 
met zijn moeder in Deventer. Het ontbreken van de vader getuigt toch niet van een 

hecht gezinsleven. Tegenover de anekdote dat Erasmus samen met de vader van 
Jan de Backer in Woerden naar school is gegaan, staat Erasmus’ eigen mededeling 

in brief 49, gericht aan zijn patroon Hendrik van Bergen, dat hij zijn boezemvriend 
en mededichter Willem Hermansz van Gouda al vanaf zijn ‘tedere nageltjes’, dus 
van kinds af aan, kende. Goudriaan heeft in een andere publicatie verwezen naar 
wellicht het eerste document waarin Erasmus met trots als een Goudse geleerde 

wordt gepresenteerd. Het dateert uit 1521 en is afkomstig van de net benoemde 

rector van de Goudse Latijnse school Nannius, die een gedicht schreef om leergieri-
ge jongelui aan te sporen naar Gouda te komen.  

 49 
 



Als lichtende voorbeelden worden de Goudse alumni Erasmus en Willem Hermansz 

ten tonele gevoerd. In het cv schrijft Erasmus dat hij nauwelijks vier jaar oud was 
toen hij naar school ging. Dat moeten we met een korreltje zout nemen. In zijn tijd 

gingen kinderen pas op hun zevende naar school, dat was dan een zogenaamde 
voor- of schrijfschool. Dat kan als we van 1466 of 1467 als geboortejaar uitgaan in 

Woerden zijn geweest, in het geval van 1469 is Gouda waarschijnlijker. Hoe het ook 

zij, daarna bezocht hij hoogstwaarschijnlijk de grote school aan de Goudse Markt. 
Toen Gerard Helye in Gouda aankwam, was Erasmus immers (afhankelijk van het 

geboortejaar dat we veronderstellen) tussen de zes en negen jaar oud. De grote 
school was bedoeld voor jongens van negen jaar en ouder. 

In de meeste chronologieën wordt als volgende stap een verblijf aan de Domschool 
in Utrecht verondersteld. We beschikken hiervoor maar over één bron. Erasmus had 

in zijn testament geld nagelaten voor het na zijn dood uitgeven van zijn verzameld 
werk volgens een bepaald door hem opgesteld schema. Zijn Bazelse vrienden kwe-

ten zich goed en snel van hun taak.  

In 1540 verschenen de Opera Omnia. Beatus Rhenanus, een van de executeurs tes-
tamentair, bood het eerste exemplaar aan keizer Karel V aan. In de aanbiedings-

brief schreef hij dat Erasmus hem ooit had verteld dat hij als koorknaap enige tijd 
op de Domschool in Utrecht had gezeten. De chroniqueurs weten niet goed wat ze 

hiermee aanmoeten. Wel gaan ze er allemaal van uit dat Erasmus aan de befaamde 
kapittelschool van de Lebuïnuskerk heeft schoolgegaan. Daar is alle aanleiding voor, 

want Erasmus schrijft daar vaker over in zijn geschriften. Ook hier speelt zijn ge-
heugen hem echter soms parten. Dat leidt ertoe dat de geschatte datum van aan-

komst in Deventer varieert van 1475 tot 1478 en de datum van vertrek van 1483 tot 

1484. In het cv schrijft Erasmus dat zijn moeder in Deventer aan de pest overleed 
toen hij 12 jaar oud was. Hij keerde toen terug naar Gouda (?), waar zijn vader kor-

te tijd later ook ziek werd en overleed. Volgens de vroegste geboortejaren moet dat 
dan ergens in de periode 1478-1480 zijn geweest. In 1480 is blijkens de vondst van 

Goudriaan Gerard Helye echter nog in leven. Dat hij daarna van de radar verdwijnt, 
zou kunnen betekenen dat hij in dat jaar is overleden. Het geboortejaar 1469 wordt 

in dat laatste geval onwaarschijnlijk. Maar wat als de chroniqueurs gelijk hebben en 

Erasmus pas in 1483 of 1484 Deventer verliet? Zijn de vader en moeder toen pas 
overleden? En waar was de vader dan in de tussenliggende jaren? 

                                
Tot slot 
Een jaar of tien geleden publiceerde Koen Goudriaan een mooi artikel, waarin hij 
betoogde dat Erasmus in zijn late jeugd en vroege volwassenheid meer invloed 

heeft ondergaan van de Goudse kring van humanisten waartoe hij behoorde dan hij 
ooit heeft toegegeven6. Nu concludeert hij op basis van een belangwekkende 

vondst dat de relatie tussen Erasmus en Gouda in zijn vroege jeugd vluchtiger was 
dan aanvankelijk werd gedacht. Het kan verkeren. 

                                                           
6 K. Goudriaan, ‘The Gouda circle of humanists’, in: K. Goudriaan, J. van Moolenbroek & A. 

Tervoort (red.), Education and learning in the Netherlands, 1400-1600 (Leiden/Boston 2004), 
p. 155-177 
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Kopiist B van de Goudse Erasmianahandschriften 
geïdentificeerd7 
 

Jan Willem Klein 
 

In het verleden heb ik vaker in dit tijdschrift en in Quaerendo geschreven over de 
kopiisten van de Goudse Erasmianahandschriften 1323 en 1324, ook in dialoog met 

Koen Goudriaan.8 
Kort samengevat komt het hier op neer. Twee handschriften in de Goudse librijecol-

lectie bevatten vroege teksten van Erasmus en uit de kring van humanisten rond 
Erasmus. P.S. Allen beschouwde de handschriften ‘of the highest importance’. Er 

staan voornamelijk gedichten en brieven in.9 Het ene handschrift (1323 = 2316 F 5) 
is geheel door één kopiist geschreven. Deze wordt door Allen ‘hand A’ genoemd. 

Het andere handschrift (1324 = 2316 F 6) is voor de helft door dezelfde kopiist A 

geschreven, maar er is een aanvulling aan toegevoegd in een heel andere hand. 
Deze wordt ‘hand B’ genoemd.  

Deze kopiist B heeft een heel clustertje andere handschriften geschreven die zich in 
de Goudse librijecollectie bevinden. Als eerste kan genoemd worden een boekje 

waarin de Canones apostolorum per Clementum opgenomen is, samen met het 
Theatrum crudelitatem van Richard Verstegen.10 Het eerste gedeelte (Canones…) is 

een kerkrechterlijke tekst. Het tweede gedeelte (Theatrum…) beschrijft de wreed-
heden van de ketters in Engeland, Frankrijk en Nederland. Het Theatrum is in 1587 

voor het eerst gedrukt. Een ander handschrift dat door kopiist B geschreven is, is 

een boekje met uittreksels uit een werk van Cornelius Loos, namelijk Illustrium 
Germaniae scriptorum catalogus, dat in 1581 verschenen is.11 Het is een verzame-

ling levensbeschrijvingen van belangrijke schrijvers en geleerden uit onze contreien.  
 

                                                           
7 Dit artikel komt voort uit een lezing die ik op 1 oktober 2016 in Cinema Gouda heb gehou-
den in het kader van het Erasmusjaar 2016, georganiseerd door het Historisch Platform Gou-
da. 
8 De twee Goudse Erasmianahandschriften 1323 en 1324 zijn genoemd naar de oude catalo-
gusnummers. Tegenwoordig hebben ze het signatuur Gouda, Streekarchief Midden-Holland 
(voortaan SAMH), Librijecollectie 2316 F 5 en 2316 F 6. 
De eerder verschenen artikelen zijn: J.W.E. Klein, Nieuw licht op de Erasmianahandschriften 
1323 en 1324 in de librije-collectie van het Goudse gemeente-archief’’, in: De Schatkamer 1 
(1986-1987) 2-6; J.W.E. Klein, ‘New light on the Gouda Erasmiana manuscripts’, in 
Quaerendo 18 (1988), 87-95; idem, ‘Once more the manuscripts of Stein monastery and the 
copyists of the Erasmiana manuscripts’, in Quaerendo 24 (1994), p. 39-46. Het artikel van 
Koen Goudriaan: ‘The Gouda Erasmiana revisited’, in Quaerendo 23 (1993) 241-264. 
9 Een zestal jeugdgedichten van Erasmus, die hij in zijn Steinse periode geschreven heeft, zijn 
in 2016 uitgegeven door een consortium van het Erasmus Genootschap Gouda, Gouda op 
Schrift, Streekarchief Midden Holland en Drukkerswerkplaats Gouda: Desiderius Erasmus.  
U die hierlangs loopt, sta stil en lees deze verzen. Gedichten uit Gouda.  
10 Gouda, SAMH, Librijecollectie 2316 E 3 (vroeger hs. 485) 
11 Gouda, SAMH, Librijecollectie 2316 F 4 (vroeger hs. 924) 
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Hierin staat, achter de biografie van Erasmus die uit Loos getrokken is, de beruchte 

notitie over de geboorteplaats van de humanist. Deze notitie is er door kopiist B aan 
toegevoegd en komt geheel voor zijn rekening. Ze komt erop neer dat kopiist B van 

oudere medebroeders heeft gehoord dat Reynier Snoy beweerde dat Erasmus ge-
zegd zou hebben dat hij veel liever in Gouda geboren zou zijn.12  

Ten slotte heeft kopiist B nog de tekst van een Latijnse preek opgeschreven.13 

Waarschijnlijk heeft hij die preek ook ooit zelf gehouden. 
Aangezien de drukken waaruit kopiist B de teksten heeft overgeschreven, dateren 

uit de jaren 80 van de 16de eeuw, moet hij na die tijd werkzaam zijn geweest, dus 
rond 1590. 

 
Kopiist A is inmiddels bekend. De identiteit van deze man, waarvan Allen hoopte dat 

die de waarde van de handschriftjes zou verhogen, is de verder totaal onbekende 
Henricus Jacobi Leidensis. Hij heeft namelijk nog een handschriftje geschreven met 

een bloemlezing uit theologische teksten van diverse (niet-humanistische) auteurs.14 

Dit handschrift heeft een colofon waarin staat dat het in 1503 geschreven is ‘per 
fratrem Henricum Jacobi Leydensem, conventualem monasterij steynensis’. Het eni-

ge wat we verder van hem weten, is zijn overlijdensdatum van 1 maart 1525, om-
dat die vermeld staat in het necrologium van Stein.15 Dit brengt ons op een datering 

‘eerste kwart 16de eeuw’ van de oude gedeelten van de Erasmianahandschriften 
(geschreven door kopiist A). Watermerkonderzoek wijst op een preciezere datering 

van ca 1520-1524.16 
 

Kopiist B daarentegen bleef onbekend. Ik heb in het verleden wel wat gespeculeerd 

over wie kopiist B van het bovengenoemde clustertje handschriften geweest kan 
zijn. Gezien de late datering ervan (rond 1590) is de keus betrekkelijk klein. Het kan 

dan in ieder geval niet Allardus van Amsterdam geweest zijn, zoals Reedijk gesug-
gereerd heeft, want die overleed al in 1544.17 Het moet een monnik van Stein ge-

weest zijn.  
Vanaf 1572 was de Goudse magistraat protestant. De omstandigheden in Gouda 

waren in de tijd dat de kloosterling deze teksten opschreef op religieus terrein be-
hoorlijk instabiel. De Goudse magistraat probeerde nog enigszins ruimdenkend te 

zijn. Het felle anti-katholicisme kwam pas later, na de wetsverzetting van 1618-

1619. Maar de katholieke geestelijkheid was in feite wel onder curatele gesteld en 
monddood gemaakt. Als katholiek had je in die tijd geen vrolijk leven. Velen waren 

gevlucht en de weinigen die gebleven waren, leidden een verborgen bestaan. 

                                                           
12 Jan Willem Klein en Rijcklof Hofman, ‘De notitie over Erasmus’, in: Tidinge van Die Goude 
24 (2006), p. 161-166 
13 Gouda, SAMH, Variacollectie, inv.nr. 6330: preek voor de zesde zondag na Pasen, over  
1 Petrus 4 
14 Hamburg, Staats- und Universtitätsbibliothek, Th. 2173 
15 Gouda, SAMH, Librijecollectie 2316 F 1 
16 Zie J.W. Klein, ‘Once more the manuscripts of Stein monastery and the copyists of the 
Erasmiana manuscripts’, in: Quaerendo 24 (1994), p. 39-46 
17 C. Reedijk, The Poems of Desiderius Erasmus, Den Haag 1956, p. 134 
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Om te achterhalen wie van de religieuzen uit Stein rond 1590 nog leefden, is het 

eerder genoemde necrologium van Stein een belangrijke bron. Er komen dan een 
aantal namen bovendrijven die nader onderzoek rechtvaardigen. Ooit heb ik broe-

der Jan Volpertsz en Cornelis Adriaensz Diephorst voorgesteld. Maar ik moest uit-
eindelijk besluiten dat die het toch niet waren. Jan Volpertsz was een lekebroeder 

en die zal geen Latijnse teksten geschreven hebben, en zeker geen preek.  

Cornelis Adriaensz Diephorst was de laatste monnik van Stein; hij overleed in 1637. 
Maar van hem zijn veel schriftspecimina bewaard gebleven en die komen niet over-

een met het schrift in de librijeboekjes.  
Er staan nog enkele laatste mogelijkheden in het necrologium. Ten eerste: Wijnand 

Jaspers, monnik en priester, die in 1592 overleed; dan (ten tweede) Wouter Maas, 
de laatste prior van Stein, die in 1595 overleed, en (ten derde) Jacob Blij, die in 

1599 overleed. Het probleem met deze drie is dat er van Wijnand Jaspersz. geen 
handschriftvoorbeelden zijn. Van Wouter Maas bestaan heel veel schriftvoorbeel-

den, maar die lijken niet op het schrift van kopiist B. En ook het schrift van Blij lijkt 

er niet op. 
 

Ik leek vast te zitten. Maar hernieuwd onderzoek heeft uitsluitsel gegeven. Degene 
die rond 1590 werkzaam was als kopiist, blijkt pater Willibrord Egidius Cartsbergius 

van Oudewater te zijn, ook wel Willibrord Gelisz of Jelisz. genoemd. Hij is weliswaar 
monnik in Stein geweest, maar ik had hem bij voorbaat uitgesloten, omdat hij al in 

1560 rector van het Agnietenklooster in Amsterdam geworden was, waar hij op 10 
augustus 1592 overleed.18  

Pater Willibrord was een groot weldoener ten aanzien van het Amsterdamse Agnie-

tenklooster. Hij heeft vele verbeteringen aan het klooster uit eigen zak betaald. Hoe 
deze persoonlijke rijkdom rijmt met het gebod van armoede is niet duidelijk. Van 

pater Willibrord is zelfs een testament bewaard, waarin kleinere en grotere schen-
kingen gedaan worden aan allerlei personen (religieuze zusters en monniken) en 

instellingen.19 Ondanks zijn lange verblijf in Amsterdam is zijn overlijden wel in het 
necrologium van Stein opgenomen. Dat zal erop wijzen dat hij ook (vanuit Amster-

dam) aan klooster Stein weldaden gedaan heeft. In ieder geval heeft hij na zijn 
dood zijn bibliotheek aan het klooster geschonken. 

Dat pater Willibrord al vanaf 1560 tot zijn dood in 1592 in Amsterdam vertoefde, 

heeft allerlei implicaties voor de Erasmianahandschriften en andere boeken die via 
klooster Stein in de stadslibrije terechtgekomen zijn. Want volgens het testament 

van pater Willibrord werden al zijn boeken nagelaten aan de laatste monniken van 
Stein, die er goede zorg voor moesten dragen. Op deze manier is ook het clustertje 

handschriften dat Willibrord gemaakt heeft in de bibliotheek van Stein terecht-
gekomen.  

 

                                                           
18 Zie ook J.F.M. Sterck, ‘Memorieboek en geschiedenis van het Sint Agnesklooster te Amster-
dam. 1397-1599’, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, 40 (1920),  
p. 236-281, m.n. p. 238 en passim op p. 272-274, p. 278-279. 
19 Het testament: Amsterdam, Stadsarchief, Notariële archieven, toegangscode 5075, inv.nr. 6 
(notaris Ellert de Veer), fol. 231r-233v 
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Het testament bepaalt dat de boeken van Willibrord (in afwachting van het herstel 

van de katholieke godsdienst) nagelaten dienen te worden aan pater Wouter Maas, 
prior van Stein, om door hem gebruikt te worden. Na zijn dood moeten de boeken 

aan pater Cornelis Adriaansz Diephorst overgedragen worden. Wanneer er geen 
Steinse conventualen meer over zijn, dan dienen de boeken bewaard te worden 

door de voogden van het Oudemannenhuis van Gouda totdat het convent van de 

regulieren van Stein weer in zijn functie hersteld is. 
 

En zo is het gegaan. In 1637 overleed Cornelis Adriaansz Diephorst als laatste ge-
wezen monnik van Stein. Hij had zich toen al ingekocht in het Oudemannenhuis, 

waar hij twee kamers had: één voor zichzelf en één voor de voormalige kloosterbi-
bliotheek. Na het overlijden van Diephorst heeft de magistraat de boeken geconfis-

queerd om ze in de stadslibrije onder te brengen. Dat is vijf jaar later daadwerkelijk 
gebeurd. Opvallend is, dat er bij 89 boeken op de confiscatielijst geschreven staat 

dat die uit het bezit van pater Willibrord Egidiusz kwamen. Dat moet dus in die boe-

ken aangetekend gestaan hebben en uit de boeken zijn overgenomen door degene 
die de lijst opmaakte.20 En dat zijn dan alleen nog de boeken waar het in aangete-

kend moet zijn geweest. Er waren ook boeken uit het bezit van Willibrord waar zijn 
bezittersaantekening niet in stond, bijvoorbeeld het clustertje handschriften.  

Opmerkelijk is, dat vrij veel van de boeken van pater Willibrord van humanistische 
signatuur zijn. Een ander belangstellingsgebied vormden boeken van medische/ 

natuur-historische aard. Met de confiscatie van de bibliotheek van Stein zijn deze 
boeken in de stadslibrije terechtgekomen. De meeste ervan zijn vrij snel weer van 

de hand gedaan (juist veel van de boeken met een humanistische signatuur), maar 

enkele zijn tot op de dag van vandaag in de collectie gebleven. In één van de boe-
ken staat een wat langere aantekening van zijn hand.21 Die is onmiskenbaar in het-

zelfde schrift als dat van kopiist B van de handschriftjes. De aantekening zelf is ook 
interessant, omdat Willibrord daarin vermeldt, dat hij het boek in opdracht van de 

bisschop van Haarlem heeft nagekeken ten behoeve van de Index Expurgatorius, de 
zuiveringsindex die een onderdeel was van de Index van verboden boeken. Ter ver-

gelijking hier een afbeelding van die aantekening en een fragment van de Canones 
apostolorum. De overeenkomst is duidelijk te zien. Door het verborgen bestaan van 

die aantekening van pater Willibrord en de onbekendheid van de link van pater Wil-

librord met zowel Amsterdam als Stein, is het verband tussen hem en de Erasmi-
anahandschriften nooit eerder gelegd. 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
20 De confiscatielijst van Stein: Gouda, SAMH, Kloosterarchieven, inv.nr. 69 
21 In: In omnes M. Tullii Ciceronis Orationes, quot quidem extant, doctissimorum virorum  
enarrationes etc. Lyon, J. Tornaesius et G. Gazaeus, 1554 (Librijecollectie 567 D 1) 
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Aantekening van Willibrordus Aegidius. Onder: uit de Canones apostolorum 
 
Hiermee is kopiist B uit de anonimiteit getreden: het was pater Willibrord Egidius 

Cartsbergius, vanaf 1560 rector van het Agnietenklooster in Amsterdam, maar daar-
vóór woonachtig in klooster Stein in Gouda. Het clustertje handschriften is dus door 

pater Willibrord rond de jaren 90 van de 16de eeuw geschreven. Aan de hand van 
het schrift kunnen we nu ook een uitgebreide, handgeschreven alfabetische index 

achterin het boek van Rondeletus, De piscibus marinis... aan pater Willibrord toe-

schrijven.22 Latijnse en Griekse vissennamen staan door elkaar. In dit boek zelf 
staat geen bezittermerk. Nu kunnen we ook dit boek tot het bezit van pater Willi-

brord rekenen.  
 

 
 

 
 

                                                           
22 Librijecollectie 561 A 6: P. Rondeletus, De piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies 
expressae sunt. Lyon, M. Bon-homme, 1554 
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Nu we dit allemaal weten, moeten we ons beeld van de Erasmusreceptie in het late 

16de-eeuwse Gouda bijstellen. Het was een Goudse Amsterdammer (of een Amster-
damse Gouwenaar) met wortels in Oudewater en monnik uit klooster Stein, die zijn 

- deels humanistisch getinte - bibliotheek aan de ex-monniken van Stein naliet, in 
afwachting van het herstel van de katholieke godsdienst. Maar de nadruk ligt hier 

wel op Amsterdams en niet op Gouds…. 

Dat betekent ook dat de preek op de zesde zondag na Pasen niet in Gouda, maar in 
Amsterdam gehouden zal zijn, wellicht bij de Agnieten.  

 
J.F.M. Sterck vermoedde al dat het memorieboek van het Agnietenklooster in Am-

sterdam deels door pater Willibrord was ingevuld.23 Dat kunnen we nu bevestigen: 
pater Willibrord heeft inderdaad inschrijvingen in het Amsterdamse memorieboek 

gemaakt. Zijn hand is bijvoorbeeld te zien op fol. 49r, laatste inschrijving.24 
Tot mijn grote verrassing is pater Willibrord niet de enige bekende Gouwenaar die 

aan dit Amsterdamse memorieboek gewerkt heeft. We komen namelijk ook de hand 

van broeder Wouter Jacobsz Maas tegen, de laatste prior van Stein. We weten uit 
het dagboek dat Wouter Maas bijhield, dat hij in 1572 uit Gouda naar Amsterdam 

gevlucht is, waar hij onderdak vond bij de Agnieten, bij pater Willibrord.25 Maar een 
jaar later al trok hij in bij de Nieuwe Nonnen aan de huidige Oude Turfmarkt. Na de 

alteratie van Amsterdam in 1578 vluchtte pater Wouter Jacobsz opnieuw, nu naar 
het nog katholieke Montfoort. Hier breekt het dagboek plotseling af op 19 juli 1579. 

Van zijn verdere levensloop weten we weinig. Hij is op een gegeven moment terug-
gekeerd in Gouda: hij ontvangt daar al in 1578 alimentatie. In 1595 overlijdt hij te 

Gouda en wordt in de St. Janskerk begraven - die toen aan de protestanten be-

hoorde! 
Maar toch moet broeder Wouter tussen het overlijden van pater Willibrord in 1592 

en zijn eigen dood in 1595 teruggeweest zijn in Amsterdam, want hij is het die de 
dood van Willibrord inschrijft in het memorieboek van de Agnieten. Het schrift sluit 

alle andere mogelijkheden uit. Het kan zijn dat Maas na de dood van Willibrord naar 
Amsterdam moest in zijn functie van (oud-)prior van Stein voor de afhandeling van 

de erfenis: klooster Stein was immers een grote begunstigde. Hoe het ook zij, in 
1592 schrijft hij de memorietekst voor pater Willibrord en in 1593 schrijft hij ook 

een memorie voor medezuster ‘Catharina ians dochter donata ende haer ouders’.26 

Hij is dus nog zeker een jaar in het Amsterdamse Agnesklooster gebleven. Toen hij 
zijn laatste terugreis naar Gouda maakte, zal hij de boeken van pater Willibrord 

meegevoerd hebben om ze in de bibliotheek van klooster Stein op te nemen.  

                                                           
23 Sterck, o.c., p. 238. Het Memorieboek wordt bewaard op de Universiteitsbibliotheek Am-
sterdam, signatuur XXV C 77.  
24 Met dank aan prof. dr. Jos. A.A.M. Biemans, die mij enkele foto’s uit het handschrift ge-
stuurd heeft. 
25 Dit en het volgende over Wouter Maas uit: I.H. van Eeghen, Dagboek van Broeder Wouter 
Jacobsz (Gualterius Jacobi Masius) prior van Stein. Amsterdam 1752-1578 en Montfoort 1578-
1579, Groningen 1959, 2 dln., dl. 1, p. IX 
26 Respectievelijk op fol. 158v en op fol. 79r 
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De humanistische belangstelling van pater Willibrord had hierdoor een oneigenlijke 

invloed op de bibliotheek van Stein. De Steinse bibliotheek was vóór die tijd hele-
maal niet zo humanistisch van karakter. En toen de binnengekomen collectie van 

pater Willibrord geschoond was, bleef er opnieuw weinig humanistisch over…. 
Met deze vaststelling vervalt mijn conclusie uit 2006 in mijn bijdrage ‘Erasmiana in 

de librije’.27 Ik schreef daar (p. 175):  
 

Als we […] [de] gegevens analyseren, dan kunnen we tot conclusies komen die 
toch wel interessant zijn. Het is opvallend hoeveel boeken van Erasmus klooster 
Stein bezat. Veel meer dan de andere Goudse bibliotheken uit die tijd, zoals die 
van de St. Janskerk en van de Collatiebroeders. Het klooster Stein moet in de 
16de eeuw - ook in de tweede helft van die eeuw, toen het klooster binnen de 
stadsmuren van Gouda stond - een centrum van christelijk-humanistisch denken 
geweest zijn, dat tot op heden nog niet als zodanig is (h)erkend. 

 

Dit wil overigens niet zeggen dat er in die tijd geen Erasmiaans humanistische geest 

in Gouda geweest kan zijn, maar die was dan veel implicieter dan gedacht. Een  
directe invloed door in Gouda aanwezige Erasmiaanse/humanistische teksten was er 

niet, althans niet vanuit klooster Stein. Dat klooster blijkt niet het centrum van  
humanistisch denken geweest te zijn, evenmin als de andere kloosters. Pas na 1592 

is dit denken vanuit Amsterdam geïmporteerd met de boeken van pater Willibrord. 
En na de confiscatie van de Steinse bibliotheek door de magistraat in 1642 zijn veel 

van die boeken alweer afgestoten. Veel belangstelling was er niet voor. 

Van pater Willibrord van Cartsbergen uit Oudewater is verder niets te vinden. Fami-
lies met de naam Car(t)sbergen/Kersbergen lijken uit Utrecht (stad en provincie) te 

stammen. Oudewater ligt in dit gebied: tussen Utrecht-stad en Gouda. Helaas zijn 
de vroege archieven van Oudewater grotendeels verloren gegaan in 1572, toen een 

groot deel van de stad door toedoen van de Spanjaarden platgebrand is. Hiermee 
houdt het op. We zijn weliswaar een stuk wijzer geworden, maar er blijven vragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erasmusraam in de St Janskerk, 
september 2016, vervaardigd 
door Marc Mulders in 2015 

                                                           
27 Jan Willem Klein, ‘Erasmiana in de librije. “Eerder dan geleerdheid maakt onwetendheid de 
mensen onbeschaamd”’, in: Tidinge van Die Goude 24 (2006), p. 169-182 
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Ontstaansgeschiedenis van het protestants-chris-
telijk Buitengewoon Lager Onderwijs in Gouda 
 

C. Bosma 
 

Aan de Winterdijk te Gouda staat de christelijke scholengemeenschap Park & Dijk, 
een speciale school voor basisonderwijs. Zoals de naam al aangeeft, bestaat deze 

school uit een fusie van twee scholen, weliswaar vallend onder één schoolbestuur. 
De Parkschool heette voorheen Meraja en de Dijkschool De Rank. 

Van beide scholen wordt de ontstaansgeschiedenis geschetst. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Drie b.l.o.-scholen bij het Van Bergen IJzendoornpark, 

de middelste is Meraja, fotocollectie SAMH, inv. nr. 82272 
 

In de raadsvergadering van 21 december 1927 wordt het voorstel van B&W van 
Gouda aangenomen om te komen tot het stichten van een school voor buitenge-

woon onderwijs. Met de kleinst mogelijke meerderheid, 10 tegen 9 stemmen, kan 
de school van start gaan, na een jarenlang proces van onderzoeken om zo tot een-
stemmigheid te komen.  

Van meet af aan heeft het college van B&W, de initiatiefnemer, een school voor alle 
gezindten voor ogen. Met name de protestants-christelijke schoolbesturen en in 

mindere mate de rooms-katholieke besturen hebben moeite met zo'n type school. 
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Het liefst willen ze een school van eigen signatuur of anders afzonderlijke klassen 

voor zwakzinnigen, verbonden aan de reguliere lagere scholen. Toch gaat de open-
bare school, toegankelijk voor alle gezindten, op 1 mei 1928 beginnen, en wel met 

35 leerlingen, onder leiding van de heer C. de Bode uit Arnhem. Deze gemeente-
school wordt jarenlang gedoogd door voorstanders van bijzonder onderwijs.  

De school krijgt in 1947 de naam Frans Lafeberschool, genoemd naar de toenmalige 

wethouder van onderwijs, de heer F.L.J. Lafeber, die zich sterk beijverd heeft voor 
het stichten van deze school. Maar als na de Tweede Wereldoorlog de verzuiling zijn 

opmars doet in Nederland, grijpen de bijzondere schoolbesturen hun kans. Zo wordt 
van protestants-christelijke zijde de Merajaschool voor Christelijk Individueel On-

derwijs geopend op 1 april 1952, en door de Rooms-Katholieke ‘Inrichting van Lief-
dadigheid’ de Sint-Janschool op 29 juni 1954. Meraja en Sint-Janschool worden in 

1958 gehuisvest in het nieuwe B.L.O.-gebouwencomplex bij het Van Bergen IJzen-
doornpark, naast de Frans Lafeberschool. 

 

De protestants-christelijke schoolbesturen krijgen in 1948 een nieuwe vereniging 
erbij. Bij Koninklijk Besluit van 6 oktober 1948, nr. 58, wordt de ‘Vereniging voor 

christelijk buitengewoon lager onderwijs te Gouda en omstreken’ goedgekeurd, en 
hiervan is in de Staatscourant van 1 december 1948, nr. 233, mededeling gedaan. 

Het was het resultaat van de inspanningen van een voorbereidingscommissie,  
bestaande uit de heren L. Pitlo, A. Meter, A. Verboom, J.W. de Veer, E. de Kuiper 

en M.C. Bongers.  
 

Op 31 januari 1948 houden zij in het Blauwe Kruis aan de Westhaven een oprich-

tingsvergadering, samen met vertegenwoordigers van 15 schoolbesturen. Zes be-
sturen zijn afkomstig uit Gouda, twee uit Schoonhoven en verder uit Moerkapelle, 

Waddinxveen, Bergambacht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, 
Moordrecht en Haastrecht. Op 18 februari 1948 vindt er in de christelijke landbouw-

school aan de Sportlaan een buitengewone ledenvergadering plaats, waar een 
schoolbestuur wordt gekozen, bestaande uit de heren A. Meter, M.C. van der Spek, 

J.W. de Veer, E. de Kuiper, H. Rietveld en P.J. Koerts. Het dagelijks bestuur zal be-

staan uit voorzitter A. Meter, secretaris J.W. de Veer en penningmeester P.J. Koerts. 
Vrij kort na de koninklijke goedkeuring van de vereniging richt het nieuwe schoolbe-

stuur zich tot B&W van Gouda met het verzoek medewerking te verlenen tot het 
stichten van een school. Althans, het bestuur wil een bespreking over het beschik-

baar stellen van twee à drie lokalen. Maar B&W berichten op 25 januari 1950 geen 
kans te zien drie lokalen vrij te geven. Wachten dus!  

 
In het najaar, op 19 oktober 1950, richt het schoolbestuur zich opnieuw tot B&W 

met het verzoek intrek te mogen nemen in lokalen van de voormalige openbare la-
gere school aan de Keizerstraat, zodra leerlingen van de Johannes Calvijnschool dit 
gebouw verlaten hebben. B&W willen wèl vier lokalen reserveren op déze locatie. 

Het bestuur denkt te gaan starten op 1 september 1951. Op 4 februari 1951 schrijft 
secretaris J.W. de Veer een brief aan B&W waarin hij om een bijdrage in de kosten 

van de eerste inrichting vraagt.  
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Het verzoek loopt vertraging op, omdat het bestuur volgens intern briefverkeer van 

de gemeente (brief van afd. O.P.P., nr. 2465 aan B&W, 30-03-1951) niet veel 
schijnt te begrijpen van de gang van zaken met betrekking tot de subsidieaanvraag. 

Reeds eerder hebben B&W uitgelegd dat provinciale voorschriften voor de gemeen-
te niet ter zake zijn en dat subsidie van de gemeente op het Besluit Buitengewoon 

Lager Onderwijs 1949 berust. Dit gaat werken zodra de school geopend is en dan 

kunnen de voor het aanvragen van subsidie bestemde formulieren worden inge-
diend.  

Verder blijkt uit dit briefverkeer dat de opening van de school misschien uitgesteld 
moet worden in verband met de verbouwing van de Graaf Jan van Nassauschool, 

die dan tijdelijk gehuisvest wordt in het voorste gedeelte van de voormalige open-
bare lagere school, nr. 6, in de Keizerstraat. In een minuut van B&W van 7 mei 

1951 wordt duidelijk wat B&W hindert in de subsidieaanvraag van het school-
bestuur. Het Besluit B.L.O. 1949 kent het begrip ‘bijdrage in de kosten van eerste 

aanschaf van een op te richten school’ niet. En het bestuur heeft om een zo  

hoog mogelijke bijdrage in de kosten van eerste inrichting verzocht. Gewezen is op  
het feit, dat het Besluit B.L.O. 1949 spreekt van een vergoeding van exploitatiekos-

ten.  
Desalniettemin achten B&W de totstandkoming van een christelijke school voor bui-

tengewoon lager onderwijs, die als streekschool bedoeld is, in de gemeente Gouda 
van zó'n groot belang, dat zij het verantwoord achten een bijdrage in de kosten van 

eerste inrichting te verlenen. De totale kosten worden op ƒ9.000 geraamd, waarvan 
een eigen bijdrage van het schoolbestuur zelf van ƒ3.000. De rest is subsidie, ver-

deeld over provincie en gemeente van elk ƒ3.000.  

In de raadszitting van 28 mei 1951 komt dit voorstel tot het verlenen van een bij-
drage in de kosten van een eerste inrichting van een op te richten christelijke school 

voor b.l.o. uitvoerig aan de orde. De politiek als ‘rechts’ te boek staande raadsleden 
(Van Wijk c.s.) zitten met het probleem dat het schoolbestuur alsnog ƒ3.000 op ta-

fel moet leggen, wat het niet kan, omdat onvoldoende gelden beschikbaar blijven 
voor de salarissen van de leerkrachten. Ze doen daarom het voorstel de nieuwe 

school een gemeentelijke bijdrage van ƒ6.000 in plaats van ƒ3.000 te verstrekken. 

De ‘linkse’ raadsleden vinden dat binnen de gemeentebegroting, die toch al een te-
kort van ƒ350.000 vertoont, deze extra uitgave van ƒ3.000 niet verantwoord is en 

zeker niet als er onvoldoende dekking voor bestaat. B&W merken op dat zij voor de 
voorstellen die geen afdoende financiële dekking hebben, persoonlijk verantwoorde-

lijk gesteld worden. Zij vinden een bedrag van ƒ3.000 als gemeentelijke ondersteu-
ning op dit moment voldoende.  

 
Om uit deze gecompliceerde zaak te komen, laat de voorzitter van de vergadering 

het voorstel van Van Wijk c.s. dat het verst gaat in de grootte van de subsidie, in 
stemming brengen. Dit voorstel wordt met 13 tegen 10 stemmen aangenomen. Het 
schoolbestuur krijgt zijn financiering rond zonder extra lastenverzwaring. De ge-

meente moet meer geld verstrekken dan men aanvankelijk had gedacht, maar ge-
lukkig zijn praktisch alle raadsleden ervan overtuigd, dat de stichting van de nieuwe 

b.l.o.-school ook heel belangrijk is in het totale onderwijsgebeuren.  
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De school kan nu beginnen, maar de kosten blijken hoger te zijn dan het verkregen 

subsidiebedrag. Hoogst waarschijnlijk heeft de moeite die het vergt om de meerkos-
ten bij elkaar te brengen ertoe geleid, dat de school later dan de geplande datum 

van 1 september 1951 geopend moet worden. In een brief van 1 november 1951 
aan B&W laat het bestuur weten de school op 1 maart 1952 te openen. Ook die da-

tum blijkt niet haalbaar, het wordt 1 april 1952. 

 
Het onderwijs van de Merajaschool begint in de Keizerstraat, op nr 41. De naam 

Meraja is ontleend aan een bijbeltekst uit Nehemia 12: 12. Hier is sprake van een 
priester met de naam Meraja, wat betekent ‘opgeheven, verheven door Jehova’. Tot 

hoofd van de school is benoemd de heer J.W. de Veer, die zijn secretariaat over-
draagt aan de heer H. Rietveld. Samen met de beide onderwijzeressen A.G. van 

Bekkum en A.W. van Daalen wordt lesgegeven; de teldatum 16 juni 1953 vermeldt 
al 60 leerlingen. Het blijkt dus al gauw dat de Merajaschool meer ruimte nodig heeft 

en het bestuur verzoekt B&W op 16 juni 1953 medewerking te verlenen voor de 

bouw van een nieuwe school. Heel snel, op 8 juli 1953, reageert B&W en deelt mee 
een vleugel van de nieuw te bouwen openbare school voor b.l.o. (Frans Lafeber-

school) bij het Van Bergen IJzendoornpark voor hen te bestemmen.  
De Merajaschool wordt echter toch niet gehuisvest in een vleugel van de Frans La-

feberschool, maar krijgt een zelfstandig gebouw bij genoemd park, evenals de 
rooms-katholieke school voor b.l.o., de Sint-Janschool. Het b.l.o.-complex wordt op 

zaterdag 27 september 1958 geopend. In de tussentijd wordt de groei van de Me-
rajaschool opgevangen door lokalen van de voormalige bijzonder neutrale school 

voor u.l.o., ingang Geuzenstraat nr 54, te betrekken. 

 
Tot slot nog twee belangrijke feiten in de historie van de Merajaschool. Het hoofd 

J.W. de Veer start op 1 oktober 1960 met avondonderwijs aan oud-leerlingen van 
de Merajaschool, een bepaalde vorm van ‘nazorg’. En het tweede hoofd, de heer M. 

Moens, stelt het bestuur voor een voortgezette afdeling aan de Merajaschool op te 
richten. Op 26 maart 1973 komt het bestuur hiervoor in een speciale vergadering 

bijeen en geeft zijn fiat aan dit voorstel. Nog datzelfde jaar gaat de afdeling van 

start; eerst in de Merajaschool zelf, later in lokalen van de Goeman Borgesiusschool, 
Elizabeth Wolffstraat 1 te Gouda (brief schoolbestuur, nr 2274 aan B&W, 28-02-

1974). In 1978 doen B&W het voorstel een krediet te verstrekken voor het verbou-
wen van deze school ten behoeve van de speciale voortgezette afdeling van de Me-

rajaschool. De afdeling wordt nu verzelfstandigd en komt losser van de moeder-
school te staan. De Meraja slaat haar vleugels uit! 

 
De ontstaansgeschiedenis van De Rank 
In een brief van 3 oktober 1968 aan het ministerie van onderwijs en wetenschap-
pen in Den Haag schrijft het bestuur van de Vereniging voor christelijk b.l.o. dat er 
in Gouda grote behoefte is aan een protestants-christelijke school voor kinderen 

met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het rayon Gouda telt ongeveer 11.873 leer-
lingen en hiervan komt 1% in aanmerking voor l.o.m.-onderwijs; ruimschoots vol-

doende om een l.o.m.-school te stichten (stichtingsnorm is 45 leerlingen).  
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In genoemd rekruteringsveld hebben Gouda, Woerden en Waddinxveen ieder meer 

dan 1000 leerlingen op protestants-christelijke basisscholen, namelijk respectievelijk 
1.596, 1.175 en 1.028 leerlingen. Het bestuur verzoekt om rijksbijdrage voor de te 

openen school. Uit intern briefverkeer tussen gemeentelijke afdelingen (afdeling 
onderwijs en volksontwikkeling aan B&W, archiefnummer 9171, 16-10-1968) wordt 

duidelijk hoe er tegen de stichting van een christelijke l.o.m.-school wordt aangeke-

ken. Er worden een aantal kanttekeningen bij geplaatst.  
Allereerst zal de onderwijs-minister, vóór hij verklaart rijksbijdrage te verlenen, let-

ten op de bestaande protestants-christelijke l.o.m.-scholen in de regio's van de pro-
vincie Zuid-Holland. Verder zal als uitgangspunt voor stichting gelden het rayon zo-

als dat bij stichting van de openbare l.o.m.-school in Gouda ook het geval is ge-
weest. Dit rayon bevatte toen niet de plaatsen Benschop, Bleiswijk, Langerak en 

Polsbroekerdam, wat ongeveer 470 leerlingen scheelt. Tot slot is uit een enkele 
steekproef in het gebied Gouda-Woerden-Waddinxveen gebleken dat de opgegeven 

aantallen leerlingen aan de hoge kant zijn. De reële cijfers moeten op 100 leer-

lingen lager gesteld worden (dat is 3%). Gelet op het voorgaande, moet het rayon 
waarnaar het ministerie zal gaan kijken, gesteld worden op 9.465 leerlingen. Voor 

stichting van een school geldt als vuistregel, dat 1% van het leerlingenaantal op ba-
sisscholen in aanmerking komt voor plaatsing op een l.o.m.-school; voor protes-

tants-christelijke scholen ligt het landelijk cijfer op 0,6%. Dat wil zeggen, dat voor 
een protestants-christelijke l.o.m.-school in Gouda minimaal 57 en maximaal 114 

leerlingen verwacht mogen worden; daarmee wordt voldaan aan het wettelijke cri-
terium. 

Nog niet bekend is of het bestuur van de Vereniging voor christelijk b.l.o. het oog 

heeft laten vallen op een bestaand gebouw of dat te zijner tijd een aanvraag inge-
diend wordt voor een geheel nieuwe school. In het laatste geval zal, in verband met 

financieringsmogelijkheden, het realiseren van nieuwbouw een langdurige zaak 
worden. B&W melden het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Den Haag 

op 30 oktober 1968 officieel het potentiële leerlingenaantal waaruit gerekruteerd 
kan worden voor een protestants-christelijke l.o.m.-school, namelijk 9.500. Stichting 

van een protestants-christelijke l.o.m.-school is dus mogelijk! 

 
Het schoolbestuur laat B&W op 30 november 1968 weten, dat de l.o.m.-school op  

1 april 1969 zal worden geopend. Een halve maand later vraagt het schoolbestuur 
om het beschikbaar stellen van vijf lokalen én een lokaliteit die te gebruiken is als 

hoofden-, personeels-, onderzoek- en ontvangstkamer. Afdeling onderwijs en volks-
ontwikkeling laat op 22 januari 1969 weten, dat de gevraagde lokalen niet beschik-

baar zijn.  
Men wijst het schoolbestuur op de mogelijkheid van het huren van lokalen. Boven-

dien raadt men hen aan bij de dienst openbare werken te informeren waar ruimte is 
om dergelijke lokalen te plaatsen. Vijf dagen later deelt het schoolbestuur de raad 
van de gemeente Gouda mee, dat het besloten heeft de protestants-christelijke 

l.o.m.-school te stichten naast het b.l.o.-complex bij het Van Bergen IJzendoorn-
park. Voor 46 leerlingen heeft het vier lokalen nodig.  
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Een week later krijgt het bestuur de verheugende mededeling van het ministerie 

van Onderwijs en Wetenschappen dat het in aanmerking komt voor de rijksbijdrage 
zoals bedoeld in artikel 173 van het Besluit Buitengewoon Onderwijs 1967. Op 17 

februari 1969 vragen B&W de raad medewerking te verlenen aan de stichting van 
een protestants-christelijke l.o.m.-school, die thans voldaan heeft aan de wettelijke 

vereisten. In de vergadering van 24 februari gaat de raad met dit voorstel akkoord. 

 
Maar nu nog onderdak krijgen! Dat valt niet mee!  

B&W laten het bestuur op 11 februari 1969 met het oog op huisvesting weten een 
bespreking te willen hebben op maandag 17 februari op het stadhuis onder leiding 

van wethouder Luidens. Het aantal lokalen dat de school nodig heeft wordt nu 
vastgesteld op drie; dit in verband met de nijpende situatie die op 1 augustus gaat 

ontstaan inzake de lokalenvoorziening voor diverse soorten onderwijs.  
Voorgesteld wordt de huisvesting als volgt te regelen. Op het terrein naast het 

b.l.o.-complex wordt een houten school van Verlaat geplaatst (kosten ƒ60.000). De 

leerlingen kunnen tevens gebruikmaken van het overblijflokaal van de Merajaschool. 
Voor de financiering kan gezocht worden naar de mogelijkheid van een lening van 

burgers. Alleen gymnastiekonderwijs is nog een probleem dat opgelost moet wor-
den. Ondertussen kan gewerkt worden aan allerlei voorbereidingen, zoals tekenin-

gen, bestek en kostenplaatje, om zo tot nieuwbouw te komen. De plaats waar de 
nieuwe school moet komen is definitief vastgesteld op het terrein naast het b.l.o.-

complex (minuut van B&W, 18 maart 1969 aan het schoolbestuur). Op diezelfde da-
tum presenteert de heer W. Veldhuis uit Middelharnis zich als hoofd van de nieuwe 

l.o.m.-school aan de wethouder van onderwijs. Thans is Veldhuis nog werkzaam als 

onderwijzer aan de christelijke b.l.o.-school te Middelharnis, maar hij wil graag ken-
nismaken met het oog op inrichting en begroting van de nieuw te bouwen school.  

 
In december 1969 vraagt het schoolbestuur aan B&W om de houten school met 

drie klassen uit te breiden tot vijf lokalen, waarvan vier leslokalen en één voor han-
denarbeid, dat tevens dienst doet als overblijflokaal en ook voor andere doeleinden, 

bijvoorbeeld voor schoolradiolessen en lessen waarin lichtbeelden vertoond moeten 

worden. De schoolbevolking is zodanig toegenomen dat nu vijf groepen gevormd 
kunnen worden, die gehuisvest zijn in vier lokalen. Deze lokalen zijn jammer ge-

noeg over twee gebouwen in de stad verdeeld, namelijk in de Mariakleuterschool 
aan de Hoge Gouwe en in de Merajaschool bij het Van Bergen IJzendoornpark. Het 

bestuur doet dit verzoek, omdat genoemde scholen zelf weer de beschikking willen 
hebben over hun lokalen. Afdeling onderwijs en volksontwikkeling heeft, onderwijs-

technisch gezien, geen bezwaren tegen deze uitbreiding en staat dus positief  
tegenover dit verzoek. Zij adviseert zelfs de dienst openbare werken om bij de 

bouw van de nieuwe school tot acht lokalen over te gaan. Openbare werken volgt 
dit advies niet helemaal op. In een brief van 26 februari 1970 aan B&W komt ze tot 
zeven lokalen van 6.30 x 7.50 m. met nevenruimten, gelegen aan weerszijden van 

een gang, met aan één van de kopse kanten het lokaal voor motorische therapie, 
groot 10 x 16 meter. De totale oppervlakte van de school zal ongeveer 17 x 50  

meter bedragen. 
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Tijdelijk wordt een houten school (noodschool) op het complex Van Bergen IJzen-

doornpark neergezet ter overbrugging. Uiteindelijk zal, wanneer alles gereed is, een 
opstelling van de gebouwen in een rechthoek om een binnenterrein ontstaan, 

waarbij het mogelijk is dat de l.o.m.-school een afzonderlijke toegang vanaf de Win-
terdijk krijgt. De voor deze wijk geplande kleuterschool Roodkapje kan dan een 

plaats krijgen langs de Winterdijk op een vrijliggend terrein. De toegang van de 

nieuwe school aan de Winterdijk is mede ingegeven door de brief (30 januari 1970) 
van het hoofd van de Frans Lafeberschool, de heer Heykoop, waarin hij vanwege 

dreigende agressiviteit van l.o.m.-leerlingen bezwaren aantekent tegen de bouw 
van de l.o.m.-school naast het b.l.o.-complex. Afdeling onderwijs en volksontwikke-

ling meent deze bezwaren te ondervangen door de in- en uitgang van de l.o.m.-
school te plaatsen aan de Winterdijk.  

 
In verband met stijging van leerlingenaantal verzoekt het schoolbestuur de ge-

meenteraad op 27 februari 1970 om drie lokalen, een lokaal voor motorische thera-

pie en ruimte voor psychologen, personeel en schoolarts. Deze uitbreiding moet ge-
zien worden op het reeds behandelde verzoek van vier leslokalen. De raad willigt dit 

verzoek op 6 april in en op 13 april delen B&W het bestuur mee, dat de aanvraag 
om advies gestuurd kan worden naar de inspectie van het b.l.o. Hun advies met be-

stek, tekeningen en uitgewerkte ramingskosten kunnen bij het college van B&W in-
gediend worden. Als dan de vereiste financieringsmiddelen verkregen zijn, kan tot 

het beschikbaar stellen van de nodige gelden overgegaan worden.  
 

Door een of ander misverstand ontvangt het schoolbestuur nogmaals het raadsbe-

sluit van 6 april van B&W. De aanvraag kan nu naar de inspectie. Tevens wordt op-
gemerkt dat de gemeente op voorhand nog niet beschikt over de nodige financie-

ringsmiddelen, zodat nog niet overgegaan kan worden tot het beschikbaar stellen 
van de nodige gelden. Een flinke tegenslag dus voor het bestuur! Maar via een le-

ning van burgers is het misschien mogelijk uit deze impasse te geraken, om zo de 
bouw niet al te zeer te vertragen. Besprekingen worden hieromtrent gevoerd en op 

7 december 1970 wordt de laatste bespreking afgerond. De volgende dag echter 

wordt al via de pers vernomen dat het ministerie van economische zaken geen 
goedkeuring zal geven aan genoemde lening.  

Via een brief, 18 december 1970, aan de gemeenteraad maakt het schoolbestuur 
duidelijk dat het zeer teleurgesteld is over de gang van zaken en dat het met name 

door een misverstand van de gemeente zeer gedupeerd is. En nu vraagt het be-
stuur dringend al het mogelijke te doen om via de gemeente zelf spoedig gelden 

beschikbaar te stellen voor de bouw van De Rank, die anders gestagneerd zal wor-
den.  

De naam van de nieuwe school is ontleend aan een bijbeltekst uit het Johannes-
evangelie, hoofdstuk 15 vers 15, waarin het gaat over de wijnstok en de ranken. 
B&W vragen afdeling onderwijs en volksontwikkeling om advies wat nu te doen. 

Meegedeeld wordt alle mogelijk medewerking inzake het plan voor de bouw van De 
Rank toe te zeggen.  
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Dat het raadsbesluit van 6 april 1970 te laat zou zijn toegezonden is onjuist en dat 

men hierdoor te laat zou zijn een lening van burgers aan te gaan, klopt ook niet. 
Het raadsbesluit van 6 april is op 13-15 april toegezonden. Door een, al mondeling 

aan de secretaris uitgelegd, misverstand is het besluit nog een keer op 8-10 juli 
1970 verzonden. En in een minuut van dezelfde strekking rapporteren B&W op 19 

januari 1971 de raad hierover. Ook de raad vindt het standpunt van het schoolbe-

stuur met betrekking tot het raadsbesluit onjuist. Verder is de raad bereid alle me-
dewerking te verlenen om tot realisering van de plannen te komen (brief B&W, 17-

02-1971). 
 

Op 25 maart 1972 laat het schoolbestuur B&W weten dat zij goedkeuring van de 
inspectie b.l.o. ten behoeve van De Rank hebben gekregen. Gevraagd wordt de be-

nodigde gelden beschikbaar te stellen. In een brief van 4 september 1972 laten 
B&W het bestuur weten dat de totale stichtingskosten exclusief eerste inrichtings-

kosten geraamd zijn op ƒ3.580.000. Met het beschikbaar stellen van de gelden zal 

worden gewacht tot het tijdstip dat B&W zelf goedkeuring hebben ontvangen.  
In een minuut van 24 november 1972 richten B&W zich tot het ministerie van bin-

nenlandse zaken voor een aanvraag van financieringsmiddelen voor de bouw van 
De Rank, bestaande uit negen lokalen. Op 3 april 1973 is het dan zo ver! B&W  

laten weten dat de goedkeuring van binnenlandse zaken is ontvangen. Met de 
werkzaamheden kan worden begonnen. 

 
Op 24 april 1974 wordt de eerste steenlegging verricht door de oud-voorzitter van 

de school, de heer A. Meter. Voor de officiële opening van de school op 29 novem-

ber 1974 wordt burgemeester Chr. Van Hofwegen aangezocht, die helaas verstek 
moet laten gaan. In zijn plaats komt de wethouder van onderwijs, de heer A.J.M. 

Houdijk. Op 18 juni 1974 vraagt het bestuur voor De Rank een krediet van 
ƒ120.000 om hiermee betalingen te kunnen doen voor inrichting gymzaal, speel-

plaatsversiering, een kunstwerk, gordijnen, zonwering en aankleding van de school-
tuin. B&W gaan hiermee akkoord (3 juli 1974). Een jaar later gaan B&W ook ak-

koord met een krediet van ƒ55.000 voor nieuwbouw aan De Rank (brief bestuur 

van 2 mei 1975; reactie B&W op 7 juli 1975). 
 

Eind 1976 vertrekt het hoofd van De Rank naar een speciale school in Middelharnis. 
Hij wordt opgevolgd door de heer G.J. Kamphuis, die sinds de oprichting van De 

Rank in 1969 als waarnemend hoofd functioneerde. Onder zijn leiding wordt de af-
deling in ontwikkeling bedreigde kleuters (i.o.b.k.) in De Rank opgericht, die in au-

gustus 1977 van start gaat. En op 26 november 1981 krijgt de i.o.b.k.-afdeling een 
eigen ruimte, weliswaar verbonden aan De Rank. Tot slot wordt in 1985 vanuit De 

Rank een voortgezette afdeling, “De Brug”, opgericht. Ook De Rank slaat haar vleu-
gels uit! 
(Zie de foto op de volgende pagina.) 
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De Rank, nu Park & Dijk, collectie auteur 
 
Geraadpleegde bronnen Gemeentearchief Gouda bij SAMH 

1. Analytische Verslagen van het verhandelde in de Gemeenteraad van Gouda,  
    1951, 1956, 1969 en 1978  

2. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., schoolgebouwen en 

    terreinen, 1951 t/m 1975; dossiernummer 1.851.24B.06.1 
3. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., alg. dossier, 1952  

    t/m 1972; dossiernummer 1.851.243B 
4. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O.; schoolgebouwen en 

    terreinen, 1951 t/m 1975; dossiernummer 1.851.243B,06.1 
5. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., kosten 1e inrichting 

    voorm. school 6 aaan de Keizerstraat, 1951 t/m 1957; dossiernummer 

    1.851.243B,06.1  
6. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., alg. dossier, 1960 

    t/m 1975 (sub. v.d. avondverzorging voor oudleerlingen); dossiernummer 
    1.851.243B,07.2 

7. Buitengewoon basisonderwijs; Chr. L.O.M.-school De Rank; bouw, alsmede 
    eerste inrichting, 1968 t/m 1975; dossiernummer 1.851.24B,06 
 
Geraadpleegde literatuur 

Kees Bosma, De Frans Lafeberschool. Ontstaan en ontwikkeling van de oudste 

school voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Gouda van 1928 tot 1978,  
in: De Schatkamer, 1995, nr. 1, p. 12-24 
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Uit de regio 
 

www.historischtijdschriftkrimpenerwaard.nl... 
..is de website waarop in oktober 2017 het gelijknamige tijdschrift digitaal herstartte 

met de 40ste jaargang. De 39ste jaargang in 2015 was de laatste analoge editie. Zie 
voor meer de website. 
 
 
 

Mededelingen         
 

Gouda op schrift (GOS) 
Zie www.goudaopschrift.nl met de nieuwe GOSSY van november 2017. 
 

Uit de Adviescommissie SAMH 
De private SVAL participeert met twee bestuursleden in de publieke Adviescommis-
sie van het streekarchief. De notulen daarvan komen na vaststelling snel op 

www.samh.nl/over-ons. (Hetzelfde geldt voor die van het Algemeen Bestuur.)  
 

35-jarige jubileumviering 29 september 2017 geslaagd 
De Erasmuslezing van prof.dr. Koen Goudriaan staat in dit nummer. Ook de lezin-

gen van Joyce Pennings (Het Utrechts Archief), Gijsbert van Ton (Vriendenstichting 
Regionaal Archief Rivierenland), Tom Kuipers (Gemeente-archief Alphen aan den 

Rijn) en Jan Willem Klein (SVAL) waren interessant. Tot slot was er een paneldis-

cussie over de diverse toekomsten van Vriendenstichtingen. Zoals reeds aangekon-
digd in nummer 2017-2 vond overhandiging plaats van de kaasaffiche uit Stolwij-

kersluis. Bovendien werd één van de vier gerestaureerde delen van Weinmans 
Cruydt-boek overhandigd. (De SVAL betaalde hiervan 25%.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 De overhandiging van de kaasaffiche aan drie leden van het AB van het streekarchief. 
V.l.n.r. Daphne Bergman (wethouder Gouda), Roel Cazemier (burgemeester Krimpener-

waard), Daan de Haas (wethouder Zuidplas) en Adri den Boer (voorzitter SVAL). 
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Tevredenheid na overhandiging van een Cruydt-boekdeel met gerestaureerde band        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geïnteresseerde aanwezigen 
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Joyce Pennings (Contactpersoon Het Utrechts Archief voor de Vriendenstichting) 
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Paneldiscussie over toekomst van de diverse Vriendenstichtingen, v.l.n.r.: Adri den 
Boer (voorzitter SVAL), Joyce Pennings (Contactpersoon Het Utrechts Archief voor 
Vriendenstichting) en Gijsbert van Ton (voorzitter Vriendenstichting Regionaal Ar-

chief Rivierenland) - foto’s Gert Jan Jansen en Thea van Wordragen 
 

Toekomstige veranderingen in 2018 
Het Beleidsplan 2014-2020 zal tijdig worden herzien. 

Vanwege de in 2018 weer gestegen portokosten, de BTW-verhoging en de terug-
loop van het aantal donateurs en abonnementen heeft het stichtingsbestuur beslo-

ten om in 2018 met de drie Schatkameredities te stoppen. 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 artike-

len zoals er nu in het tijdschrift staan. Voor actualiteiten zal worden meegelift met 
de e-nieuwsbrief van het streekarchief. U dient u - zo nog nodig - daarvoor zelf op 

te geven op: http://samh.nl/contact/. Voor GOS blijft er GOSSY verschijnen.  
(Pro memorie: in de statuten komt de hele uitgave niet voor. Pas sinds 1986 geeft 

de stichting, zelf dus van 1982, De Schatkamer uit, en aanvankelijk was dat in co-
productie met het archief.)  

Wilt u overigens (nogmaals?) in uw kennissenkring proberen om nieuwe donateurs 
voor de stichting te werven? Het is zeker gewenst voor draagvlak en continuïteit! 

Het doel van de stichting blijft: ondersteuning van het Streekarchief Midden-Holland 

in ‘materiële en immateriële zin’. 
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In memoriam Suzanna van der Mark-Hoevers 

Drs Suzanna van der Mark-Hoevers (Zeist 1930-Oostmarsum 2017) is op 
13 september overleden. In 1991 nam zij afscheid van het stichtingsbe-
stuur. Zij publiceerde ook nadien nog in De Schatkamer.  
Wij wensen de nabestaanden sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

                  Het bestuur 

 

Digitaliseren restant microfiches van kranten 
In 2014 liet de stichting voor SAMH de Goudsche Courant en de Schoonhovensche 
Courant digitaliseren, haar grootste uitgave ooit! Het hosten (beschikbaar stellen) 

van die ca 7 Tb op internet door SAMH vond in 2015 plaats. Bij controle van die 
kranten is geïnventariseerd welke kleine periodes destijds niet gescand zijn. (Dat 

kwam omdat de microfiches van deze periodes slechts in enkelvoud waren ge-

maakt. De enkelvoudige zijn toen niet meegegaan naar het scanbedrijf.) 
De stichting liet nu voor €943 voor SAMH 35 nog resterende kranten-microfiches 

met 60 beeldjes digitaliseren. Het gaat dus om 2100 beeldjes! De stichting ver-
trouwt erop het publiek een dienst te hebben bewezen met deze aanvulling. Boven-

dien zijn De Vrije Pers en Groot Gouda nu gedigitaliseerd! Het gaat om: 
 

Goudsche Courant 1897   1897 fiche 2: 20 januari tot en met 8 februari 1897 
        1956 fiche 30: 30 juni tot en met 7 juli 1956 

De Vrije Pers      13 fiches oktober 1944 tot en met augustus 1945 

Groot Gouda      17 fiches 13 augustus 1945 t/m 22 juni 1946 
Schoonhovensche courant  1871 fiche 2: 9 april tot en met 22 juni 1871 

1918 fiche 1: 1 januari tot en met 1 maart 1918 
1937 fiche 17: 30 juli tot en met 9 augustus 1937  

NB: 
-  De jaargangen 1946-1948 van de Goudsche Courant volgen nog. 

-  Zie voor De Vrije Pers: Corrie de Kool-Verhoog, ‘Tonny Gouda’, een heer 
van Trouw in de Krimpenerwaard, m.n. de bijlage, in: De Schatkamer 
2013-2. 

-  M.J. van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft 1995, p. 260:  
Begin augustus [1945] verscheen De Vrije Pers voor het laatst. Omdat de 

Goudsche Courant als ‘gelijkgeschakelde’ krant direct na de bevrijding een 
verschijningsverbod was opgelegd (tot eind april 1946), werd een nieuw 

dagblad in het leven geroepen, namelijk Groot Gouda, waarvan het laatste 
nummer verscheen op 22 juni 1946. 

-  Ook laten digitaliseren van Hollands Midden en Het Nieuws over de periode 

in 1945 dat deze verschenen op de door het Militair Gezag gevorderde per-
sen van de Schoonhovensche Courant is voor de SVAL bespreekbaar.  

Zie: Adri den Boer, ‘Hollands Midden’, een kortstondig regioblad uit 1945,  
in: De Schatkamer 1997-2 (De eerste reguliere Schoonhovensche Courant  

verscheen weer op 11 september 1946.) 
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De naam “De Schatkamer” is ontleend aan de titel van een hand-

schrift van ca 1800, dat berust op het Streekarchief Midden-

Holland 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 hand-
schrift bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan 

is achterop het omslag van dit tijdschrift afgebeeld. 

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.) op cd-rom, of verzenden per e-mail 
naar theavanwordragen@gmail.com. 

 Afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door de auteur (apart) bijgeleverd 

te worden (jpg/tif, 300 dpi). 
 Eén pagina kan circa 500 woorden tekst bevatten; 10.000 woorden (incl. 

noten etc.) geldt als maximale lengte voor een artikel. 
 Auteurs zij bekend dat artikelen als Schatkamerinhoud op internet komen. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


