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Inleiding
M~c?t-  dan  twaalf isar  achtereen. vaa  1954 tot

baantjes te aanvaarden waaronder dat van
inkleurder bij een plateelbakkerij. Op het ar-

hmand voor Schrijvers in de
.-custos  Van der Kraats
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-------  -  ---7

1966, verscheen van de hand van G. Schrijvers \ chief kwam  nie
vriiwel  wekeliiks een biidrasze  in de Goudsche plaats. Vandaar dat oud
Co”ufiii ~~&-&  ~~~a~~h&&i&h  onderwerp.
Hij heeft daarmee in belangrijke mate het
Goudsche geschiedbeeld vorm gegeven. Omdat
bij de door hem geschreven artikelen - op één
uitzondering na - nooit zijn naam werd ver-
meld, geniet Schrijvers een geringe bekendheid.
Dit was voor mij aanleiding een onderzoek in
te stellen naar de persoon Schrijvers waarbij
-/iin  fm-wkmeren als historicus en de kwaliteit

archivaris mw. M.A.C.M. van Hattum de
helpende hand bood. Later werd Schrijvers
weer belast met het uitoefenen van zijn gemeen-
telijke taken, maar de aanhoudende razzia’s
ten behoeve van de arbeidsinzet in Duitsland
noodzaakten hem gezien zijn leefti.jd  een aantal
malen 01
archief el
lij ks werk“‘J’- --_*  --^-_---  -_-  --- _--I_-----__  _--  _-  -- ..~~..~

van ;riin  nnblikaties  centraal staan. De resulta-. --- --J --=--  -_-  _-___---  ---~.~.~~~~  ~~~~~
ten hiervan ziin  in dit artikel weergegeven---_ --_--  .---  --J--  --- --.  ~.~~~.~
waarbij tevens een beknopte bibliobafie  -
alleen betrekking hebbend op Gouda - van
Schrijvers is opgenemen.

Levensschets
Gerrit Schrijvers werd op 29 november 1918 te
@dca oehr\ren  alc 7nnn vnn pen  nnlitienuent

lder te duiken.  Voor het Gemeente-
n de Librije kon hij dan ook nauwe-
mamheden  verrichten. Op 5 mei 1945

kwam Schrijvers uit zijn schuilplaats tevoor-
schijn en werd nog diezelfde dag opnieuw in
zijn oude functie aangesteld. De in 1944 na het
vertrek van mw. Van Hattum aangetreden
archivaris J. Taal, de immer aanwezige Van der
Kraats en de teruggekeerde Schrijvers stonden
voor de zware taak het in de oorlogsjaren over
verschillende gebouwen verspreide archief weer
samen  te  voegep en  nn nrrl~  tP  hrenwn- __----- - -- .Q~  .L VA1  “y wau” IV “““b-“’

Begonnen werd met het terugbrengen v&  de
archiefstukken naar de Gasthuiskaoel aan de

‘“UWU bV”“‘Y’”  US”  YVVIL  . uaa ww*-  y”‘“‘.s”pw.““.

I .‘a  de lagere school en de ULO trad hij in 1934
in dienst van de gemeente Gouda als leerling
drukker-binder. Twee  jaar later werd Schrijver<
aangewezen als de opvolger van custos (toe-
zichthouder) in het Gemeente-archief en de
Librije S.H. van der Kraats, die op 1 april 1936
met pensioen was gegaan. Van der Kraats, als
geen ander thuis in het archief en de Libtije,
trad op basis van een arbeidscontract opnieuw
in dienst van de gemeente om Schrijvers in te
werken. Onder leiding van de zeer ervaren en
immer enthousiaste oud-custos voerde hij de
aan de nieuwe functie verbonden werkzaam-
heden al spoedig naar behoren uit. Schrijvers
raakte daarbij zo geboeid door het Goudse
verleden dat hij in zijn schaarse vrije tijd begon
met het aanleggen van een privé-verzameling
kranteknipsels en historische gegevens. Nadat
eind 1939 het arbeidscontract met Van der
Kraats was beëindigd, volgde Schrijvers hem
op als custos. Enkele maanden later vielen de
Duitsers ons land binnen. Onzekere tijden
braken aan, niet in het minst voor Schrijvers.
Op 1 juni 1942, vijf maanden nadat hij een
vaste aanstelling had gekregen voor de gecom-
bineerde functie van drukker-binder, custos en
assistent-bode, werd Schrijvers op last van de
NSB-autoriteiten uit de gemeentedienst ont-
slagen vanwege het in bezit hebben van een
illegaal blad. Om in zijn onderhoud te kunnen
voorzien, was hij genoodzaakt verschillende

Oosthaven waarin sedert 1892 het Gemeente-
archief en de Librije waren gehuisvest. Daar
aangekomen, volgde een voorlopige herplaat-
sing. In de loop van 1946 brachten Taal en
Schrijvers wekenlang in het depot door ten
behoevevaneengrondigeinventarisatie.Tevens
werd de oorspronkelijke volgorde van de ar-
chiefstukken hersteld waar deze als gevolg van
de snelle herplaatsing was verstoord. Na afloop
kon opgelucht worden geconstateerd dat het
archief vrijwel compleet en zonder noemens-
waardige schade de oorlog had doorstaan.
Vervolgens werd het maken van indexen, het
zogenaamde ‘klapperen’, van doop-, trouw- en
begraafboeken weer ter hand genomen. Schrij-
vers leverde daaraan een belangrijke bijdrage.
Verder verrichtte hij de nodige werkzaamhe-
den voor de Librije en vooral voor de secretarie,
hetgeen voor zijn verdere carrière niet onbe-
langrijk  zou blijken. Minder gelukkig was
Schrijvers in zijn functie van beheerder van het
archief van de Hervormde Gemeente te Gouda.
Reeds kort na zijn aanstelling op 1 januari 1950
was hij genoodzaakt wegens persoonlijke om-
-standigheden  deze nevenfunctie op te geven.
Na verloop van tijd was Schrijvers gaan ervaren
dat de functie van custos, hoe graag hij de
daaraan verbonden werkzaamheden ook deed,
geen perspectief voor de toekomst bood. De
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mogelijkheden die er waren, lagen op de secre-
tarie. Vandaar dat hij een cursus gemeente-
administratie volgde en met succes afrondde.
Met het oog op het naderende vertrek van
Schrijvers tradop  1 juli 1953 C.J.H. Helders bij
het archief in dienst als tijdelijke bediende.
Gedurende  vijf  maanden  we;d  hij door  Schej-
vers ingewerkt. Op 1 december 1953 werd
Schrijvers overgeplaatst naar de Afdeling On-
derwijs van de gemeente-secretarie. Hier
oefende hij diverse functies uit en doorliep
daarbij de nodige rangen. Bovendien schreef
hij gedurende de jaren 1954 tot 1966 wekelijks
een artikel over een historisch onderwern  in de
Goudsche Courant.Uiteindeliik  bereikte Schrii-
vers ook op de secretarie zijn *grens:  de rang van
refendaris bleek, in Gouda althans, niet voor
hem weggelegd. Dit bracht hem ertoe te sollici-
teren naar de door hem gewenste functie buitenm---1-
Lrouua.

In 1970 trad Schrijvers als hoofd van de
Afdeling Onderwijs in dienst van de gemeente /
Capelle aan den IJssel. Enkele jaren later reeds
aanvaardde hij een soortgelijke functie in Uit-
hoorn. ,Ook  hier hield hij zich bezig met de
beschrijving van de plaatselijke geschiedenis.
Om gezondheidsredenen was Schrijvers in 1978
genoodzaakt zijn werkzaamheden te beëindi-
gen, Hii verhuisde  kort  hierop naar  het Friese

Burum”  waar hij 31 mei 1980 op ól-jarige
leeftijd overleed.

a G. Schrijvers

Schrijvers was een toegewijde en hulpvaardige
medewerker. Zijn leermeester Van der Kraats
had daarvoor de basis gelegd. Al spoedig stond
hij, eerst onder diens leiding en ~vervolgens
zelfstandig, de bezoekers van het archief en de
Librije met raad en daad terzijde. Was een
bepaald boek uitgeleend, dan schroomde Schrij-
vers niet om dit - zo hij er over beschikte - uit
zijn eigen collectie tijdelijk af te staan. Als
ambtenaar bij de Afdeling Onderwijs werd
Schrijvers vooral gewaardeerd om zijn prak-

werk verzette hij voor het Fonds Goudse
Glazen, waarvoor hij in 1950 een catalogus van
de bibliotheek samenstelde. Bovendien was hij
graag op reis. De meeste tijd besteedde Schrij-
vers evenwel aan het samenstellen van zijn
collectie kranteknipsels en historische gege-
vens en aan het schrijven van zijn artikelen.
Opvallend daarbij was zijn bescheidenheid.
Van de honderden door hem geschreven bijdra-
gen is er welgeteld één - in Eigen Teelt - onder
vermelding van zijn naam gepubliceerd; de rest

tisch  inzicht en zijn op ervaring gebaseerde verscheen anoniem. Dit heeft ertoe geleid dat
kennis. Hij was geen man van grote concepten Schrijvers niet die bekendheid geniet, waarop
en briljante ideeën, maar een pragmaticus die hij op grond van zijn publicaties recht heeft.
graag met beide benen op de grond stond.
Daarbij bezat hij een brede algemene ontwikke- Schrijvers als historicus
ling, zich door zelfstudie eigen gemaakt, en Voor zover kon worden nagegaan, heeft Schrij-
legde hij snel en doeltreffend contacten. Tevens vers 633 artikelen geschreven. Vier daarvan, \
beschikte hij over de vaardigheid zijn gedachten
goed op papier te zetten. In zijn ambtelijk werk

over de vroegste geschiedenis, van Gouda,

was hij bovendien zeer nauwgezet, een eigen-
verschenen in het landelijk dagblad Trouw en

schap die hem van jongs af aan in het archief
één bijdrage, die het middelbaar onderwijs te

was bijgebracht.
Gouda tot onderwerp heeft, werd gepubliceerd
in een speciale uitgave van Eigen Teelt, het

Een doorzetter mag \ Schrijvers zeker worden
genoemd. Niet tevreden met de functie van

schoolblad van de leerlingen van de Rijks

drukker-binder en custos studeerde hij in zijn
H.B.S. in Gouda. De overige artikelen werden

vrije tijd om hogerop te komen. Ondanks de
\ afgedrukt in de Goudsche Courant, op een

enkele uitzondering na in een van de series: ‘Zo
drukke werkzaamheden, die ook de zaterdagen was het vroeger’, ‘Goudse straten en hun
besloegen, en zijn studie, beschikte hij nog over geschiedenis’ en ‘Gebeurtenissen uit Gouda%
voldoende energie voor andere zaken. Veel verleden’.



* Enkele  gemeente-ambtenaren omstreeks  1963 .  Van l inks  naar  rechts  J .  van der  Schans ,  G.  Schri jvers ,
G.B.  van Willigen (zittend) ,  A.  van der  Laan (staand) ,  WX Verkaik (gehurkt)  en  J .D.  Sanders  (staan@

\

De aanzet tot de serie ‘Zo was het vroeger’ Aanvankelijk gaat Schrijvers in op de her-
werd gegeven door P. van Eijk van wie op 17 komst van een bepaalde straatnaam, maar al
oktober 1953 het eerste artikel in deze reeks spoedig stapt hij over op de behandeling van de
verscheen. Met ingang van 3 juli 1954 zette meest in het oog springende panden in een
Schrijvers de reeks voort. Een foto vormt het straat. Per artikel beschrijft hij de geschiedenis
uitgangspunt voor elke bijdrage. Daarbij ko- van een gebouw en zijn bewoners. Meer dan
men de meest uiteenlopende onderwerpen aan 250 panden in de binnenstad, waarvan het
bod zoals de waag, kloosters, sociëteiten, tol- merendeel gelegen in/op  de Blauwstraat,
huis, kasteel, rederijkers en stadsbranden om Doelenstraat, Gouwe, Haven, Kleiweg, Lange

l
enkele willekeurige voorbeelden te noemen. Tiendeweg, Markt, Nieuwehaven, Peperstraat,
Voor iemand die snel iets wil weten over een Spieringstraat, Walestraat, Wijdstraat en Zeug-
bepaald onderwerp biedt deze artikelenreeks straat, worden zo behandeld. Deze artikelen-
een goede handreiking. De bijdragen, die voor reeks heeft, dankzij de op oorspronkelijke
een breed publiek zijn geschreven, bevatten bronnen gebasseerde informatie, nog niets aan
veel relevante en betrouwbare informatie. Ver- waarde ingeboet.
meldenswaard is dat Schrijvers in een paar De derde en laatste serie artikelen, getiteld
artikelen de meest relevante literatuur over het ‘Gebeurtenissen uit Gouda%  verleden’ heeft
Goudse verleden de revue laat passeren, waar- belangrijke històrische  voorvallen tot onder-
mee hij een van de weinige lokale historici is die werp. De reeks is chronologisch opgezet en
de Goudse historiografie aan de orde stelt. begint met de komst van de eerste mensen naar
Bijzonder waardevol zijn de artikelen uit de deze streek in de 12de eeuw om te eindigen bij
serie ‘Goudse straten en hun geschiedenis’. de sloop van de stadspoorten rond 1840. Veel

49
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aandacht krijgen de gebeurtenissen tijdens de
opstand tegen Spanje, in het bijzonder geduren-
de de bange jaren van 1572 tot 1576, en de
Patriottentijd. De laatste bijdrage verscheen op
8 oktober 1966. Schrijvers kon tevreden zijn:
ruim twaalf iaar  lang bepaalde ‘- ‘*  ’ ’ ’

Verantwoording
Medewerking:
Het artikel en de bibliografie kwamen tot stand dankzij  de

rijke mate het beeld van het Go1
nis in Delang-
udse verleden.
,me.aII  e,*e-lP*

medewerking van mevrouw H.A. van Dolderde Wit, de
heer G. Huisman, de heer H.W. Koppe en mevrouw
Koppe-Schrijvers, waarvoor mijn dank.

Geraadpleegde literatuur:
Goudsche Courant (13 december 1941. 6 iuni 1942. 21De artikelen van Schrijvers kullrlbli wuLuL1l

gekenschetst als informatief. Zij zijn geschreven december 1953,29  jÙni 1968,3  juni 1980). d ’
Nieuwe Zuid-Hollander (22 december 19531.

voor een breed publiek, zonder dat dit ten
koste van de inhoud is gegaan. Het zijn \ :

Verslag van den toestand van het Gemeente-archief  te Gouda
over de jaren 1936-1953.

overwegend chronologische verhalen die‘ een J.  Geselschap,  Gouda’s  schatkamer.  De archiefbewaarplaats

persoon, gebouw of gebeurtenis tot onderwerp van de gemeente Gouda, haar geschiedenis en inhoud

hebben waarbij een probleemstelling ent- ’ (Gouda 1967).

breekt. Veelvuldig raadpleegde Schrijvers bij Aantekeningen:
het samenstellen van zijn artikelen archiefstuk- De collectie Scheygrond,‘  sedert koti~ ‘aanwezig in het
ken, een vaardigheid die hij zich als custos Streekarchief Hollands Midden te Gouda, bevat onder

eigen  had gemaakt. zijn bijdragen worden \
meer de drie artikelenreeksen uit de Goudsche Courant.
Na enige omzwervingen is het grootste deel van de collectie

gekenmerkt door een grote mate van objectivi- Schrijvers uiteindelijk terechtgekomen in het Streekarchief
teit. Van een bijzondere persoonlijke betrok- Hollands Midden.

kenheid bij het onderwerp is - althans zo lijkt \
het - bij Schrijvers geen sprake. Sommige \ BIBÌXXRAFIE  G. SCHRL&XS \artikelen dragen de sporen van haastwerk,..-*.  * * (UITSLUITEND.GOUDA)
ongetwqteld het gevolg van het meer dan
f 1 1. Tiendeweg al zeven eeuwen oud, Goudsche Courant

(29 april 1954).
;

2. In historie van Markt eh Wiidstraat schuilen zinriike
SameìWatting  ’

Als custos van het demeetite- *archief  en dè,
Librije raakte Schrijvers zo geboeid door het
verleden dat hij in zijn schaarse vrije tijd een
privé-verzameling kranteknipsels en histori-
sche gegevens over Gouda aannlegde. Nadat hij
eind 1953 was overgeplaatst naar de Afdeling
Onderwijs maakte Schrijvers - daartoe aange-
spoord door zijn leermeester Van der Kraats
-het Goudse verleden door middel van honder-
den kranteartikelen voor een breed p--““-‘-Ul3llCK

toegankelijk. Een belangrijk deel van zijn bij-
dragen baseerde hij op archiefonderzoek. Van-
daar dat zij heden ten dage nog niets aan 1 >elang
hebben ingeboet.

namen. Regenboog, Koest&&  en Botermarkt, GoÚd-
sche  Courant (1  iuni 1954).\ d ’

3. Wat er ook gewijzigd werd, de naam bleef, Kleiweg,,
nu hoofdstraat, vroeger weg tussen twee Gouda%.
Goudsche Courant (29 juni 1954).

4. Zo was het vroeger, Goudsche Courant (serie van 225
artikelen in de Deriode  van 3 iuli 1954 tot 25 oktober
1958). A

4

5. Uit nederzetting langs Gouwe groeide stad met his-

;s
rie. Gouda’s marktplein eens moeras, Trouw
oktober 1954). -

6. Eczuwenoude  industrieën. Handel in lakens en granen
Gouda’s oudste welvaartsbron. Engelse soldaten eer-
ste pijpmakers, Trouw (14 oktober 1954).

7. De eerste Heren van der Goude. Gouda van een
heerlijkheid tot zelfstandige stad, Trouw (11 november
1954).

8. De Heren van der Goude, Nicolaas van Cats niet
: stichter van Gouda, Trouw (4 december 1954).
onderd jaar geleden stierf dr.  Willem Büchner.
.edische  pionier in Gouda, Goudsche Courant (2

d e
9 .  H

M
ac

10. Dc
T e

11,  GI

1gustus 1955).
c geschiedenis van de Rijks  H,B.S.  te Gouda, Eigen
e!t 87 (1955) 35-39. -
oudse straten en hun geschiedenis, Goudsche

Courant (serie van 299 artikelen in de periode van
1 november 1958 tot 5 september 1964). De bijdrage
van 30 maart 1963 over het oand  Nieuwehaven 334
is ook verschenen in: Tidinge  1986 (afl. 4) 15.
Een rectificatie hierom,  is EeDlaatst  in: Tidinge  1987
(afl. 1) 2. *  - - -

12. Is Gouda’s stadsrecht wel of niet van ‘1272?  Verschil-
lende menineen  van historici. Gouds&  Courant
(21 april 1959u).  ’ ’

13. Gebeurtenissen uit Gouda’s ‘verleden. Goudsche \


