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Sigfried Janzing is ‘In Europa’ 

De reis die het middeleeuwse Katharina-

handschrift heeft gemaakt, is voor 

streekarchivaris Sigfried Janzing de 

inspiratiebron voor zijn lezing op maandag 

3 september jl. Het handschrift over het 

leven van de heilige Katharina van 

Alexandrië, geschreven door de zusters van 

het Goudse Margarethaklooster in opdracht 

van het nabijgelegen Catharinaklooster, 

verdwijnt in 1572 bij de plundering van het 

klooster, maar keert eind 2016 op 

wonderbaarlijke wijze terug in Gouda. 

Sigfried Janzing benoemt een aantal 

archieven en collecties van het 

Streekarchief Midden-Holland (SAMH) als 

verdieping van een reis door Europa. Hij 

heeft ze in drie categorieën ingedeeld: 

spirituele, zakelijke en culturele reizen.  

Als je het over Europa hebt, kun je niet om Erasmus heen. ‘Maar’, zo roept Sigfried Janzing, ’laten 

we eindelijk eens ophouden met hem te presenteren als iemand van Gouda of van Rotterdam. We 

kunnen hooguit als verdienste opvoeren dat we Erasmus aan Europa hebben gegeven. Daar hoort hij 

thuis, want hij reisde naar Engeland, Zwitserland, Italie, enzovoort.’ Het streekarchief heeft een 

brief d.d. 21 februari 1523 van Erasmus aan Herman Lethmaet, waarin zijn ervaringen in het Rome 

van paus Leo X helder worden beschreven. Hij geeft daarin advies hoe je je als prelaat in het 

Vaticaan moet gedragen. ‘Terzijde,’ steldt Sigfried,’als er behoefte is om Gouda te koppelen aan 

een historische figuur, neem dan liever Coornhert, want die is uitdrukkelijk door het stadsbestuur 

van Gouda uitgenodigd om hier te komen.’ Via Erasmus komt de spreker in Portugal terecht, want 

daar –in Alinquer – is zijn geestverwant Damião de Góis geboren en overleden, in de Nederlanden 

beter bekend als Damiaan van der Goes, diplomaat, kunstverzamelaar en humanistisch auteur. De 

Góis kent niet alleen Erasmus, maar ook Luther, Melanchton en vele andere denkers uit die tijd. De 

SAMH-directeur meldt de volgende dag met vakantie te gaan richting Alenquer in de hoop in het 

museum aldaar relaties met Gouda aan te treffen. In de schitterend gerestaureerde Nossa Senhora 

da Várzea ligt Damiaans erfenis opgeslagen. 

In de categorie zakelijke reizen brengt Sigfried Janzing het archief van lakenkoopman Pieter Sijen 

(1662-1704) in beeld, het archief van de familie Ter Brugge (1795-1901) en de collectie varia van 

Willem Post (1828 en 1837). Van eerstgenoemde zijn de ingekomen handelsbrieven bewaard 

gebleven, die een netwerk van Europese relaties zichtbaar maken. Daartoe horen ook Moskou en het 

noordelijke Archangelsk, waar een complete Hollandse kolonie heeft bestaan, die zorgt voor eigen 

Hollandse onderwijzers en dominees. Ter Brugge is een orangist die een dagboekje bijhoudt van zijn 

trektochten door Noordwest Europa, terwijl ‘Dove Willem’ juist weer een reis naar het zuiden 

maakt, naar Milaan. Daarvan is een document met stempels bewaard, dat je eigenlijk als paspoort 

moet zien. 

Onder culturele reizen rangschikt de spreker de soms decadent aandoende reisbeschrijvingen van de 

steenfabrikantenfamilie Mijnlieff van 1889 naar Midden-Europa en van 1903 naar de Rivièra en de 

Italiaanse meren. Dichter bij huis blijft Anna Barbara van Meerten bij haar beschrijving in 1829 van 

een virtuele reis door de Nederlanden en Luxemburg. Jan Willem Klein maakt in 2014 voor het 

streekarchief een boekje over het bezoek aan Gouda dat daar onderdeel van was: vermakelijk. 

Al die voorbeelden illustreren dat er van veel plaatsen in Europa kennis is opgeslagen in het archief. 

Bij de voorbereiding van een reis, zou je eigenlijk niet alleen op internet of in de bibliotheek 

moeten kijken, maar ook eens bij het archief, luidt de boodschap van Sigfried. ‘Ga kijken, neem die 

stukken persoonlijk ter hand en ervaar zo de cultuur van landen en steden, zoals destijds ervaren. 

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt hij spontaan toe om enkele besproken stukken ter 

inzage te leggen op Open Monumentendag. Daarvoor dankt hij bij voorbaat de medewerkers van het 

streekarchief, die ook hun bijdragen hebben geleverd aan de voorbereiding van de lezing. Zelf zal 

hij er niet bij zijn. Hij reist naar Alenquer. (GJJ) 




