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Speuren naar sporen van een 17e-eeuwse rector:
Jan Wourdanus, rector van de Latijnse school 
 

Jan Willem Klein, Arjan van ’t Riet en Marloes Rijkelijkhuizen

Jan Cornelisz Wourdanus (van Woerden) 
werd in 1648, na de dood van rector Corne-
lius Traudenius van de Latijnse school in 
Gouda, aangezocht om deze op te volgen. 
Wourdanus is een beetje een schimmige fi-
guur, met dien verstande dat er weinig over 
hem bekend is. Dit artikel brengt alle tot 
dusver bekende sporen van zijn leven samen 
uit een veelheid aan bronnen. Zo krijgt de 
schim van Wourdanus een beetje meer ge-
zicht.

Het zoeken naar een persoon uit het begin van de 17e 
eeuw is niet altijd gemakkelijk. Doop-, trouw- en be-
graafboeken ontbreken meestal. Daardoor is de onder-
zoeker aangewezen op notariële en rechterlijke archie-
ven, die slechts gefragmenteerde momentopnamen van 
levens weergeven. Ook de toegankelijkheid van deze 
bronnen is niet altijd optimaal. Wourdanus wordt in dit 
artikel gevolgd aan de hand van toevalstreffers. Hij was 
werkzaam in verschillende regio’s en hij had eigendom-
men in plaatsen waar hij niet werkte of woonde. Naar 
aller waarschijnlijkheid zal hij daarom ook nog in vele 
andere bronnen voorkomen, maar daar is hij (nog) niet 
gevonden. 

In 1930 is er al onderzoek gedaan naar Wourdanus bij 
het toenmalige gemeentearchief van Gouda. Een artikel 
in de Goudsche Courant van 14 mei vermeldt dat er on-
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Drukkersmerk van Jan van Wourdanus [stcn (Short Title Catalogue of 
the Netherlands), met dank aan Marja Smolenaars]

Portret van de rechtsgeleerde Simon van Leeuwen met 8-regelig Latijns 
vers door Joannes Wourdanus (kopergravure door Wouter Jongman 1712; 
collectie Haags Gemeentearchief )

derzoek is verricht naar Wourdanus, alias Van Brienen. 
Dat hij familie was van Van Brienen, of Van Briemen, 
blijkt uit een testament uit Hazerswoude. Hoe dit onder-
zoek is afgelopen, wordt niet vermeld en kon niet meer 
worden achterhaald. Waarschijnlijk heeft dit onderzoek 
te weinig opgeleverd om er een substantieel verslag van 
te maken: er is in de Goudse bronnen heel weinig over 
Wourdanus te vinden. 

Niettemin is aan de hand van verspreide archiefstuk-
ken, met name betreffende zijn nalatenschap, een aan-
vulling te geven op het weinige wat tot dusver bekend 
was over het leven van Wourdanus.

Boekdrukker en publicist

Het geboortejaar van Wourdanus is onbekend. Omdat 
Jan in 1621 is getrouwd en uitgaande van een huwe-
lijksleeftijd van ongeveer 25-30 jaar, kunnen we zijn ge-
boortejaar stellen op ongeveer 1593. Het huwelijk of de 
ondertrouw met Geertruijdt Simonsdochter van Schagen 
vond plaats op 21 juni van dat jaar te Leiden. Zijn bruid 
was weduwe van de boekdrukker Ulrick Cornelisz. Moge-
lijk heeft Wourdanus hem gekend, want op het moment 
van zijn huwelijk met Geertruijdt woonde hij al in Leiden. 

Overigens werd de bruidegom in de inschrijving van het 
huwelijk vermeld als Jan Cornelisz. De toevoeging Wour-
danus (= van Woerden) is hij daarna pas gaan gebruiken. 
Het is een verlatinisering van zijn plaats van herkomst; 
iets wat in die tijd gebruikelijk was in de academische 
kringen waarin Wourdanus verkeerde.

Ook Wourdanus was, van 1622 tot 1630, boekdrukker 
in Leiden. Of hij dat door zijn huwelijk werd, of wellicht 
daarvoor knecht was van Ulrick Cornelisz, is niet bekend. 
Het merendeel van de door hem gedrukte publicaties be-
staat uit academische disputaties. Die werden gehouden 
om de doctorsgraad te verkrijgen en vervolgens in druk 
uitgegeven. Het zijn dunne boekjes van niet meer dan 
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leerling naar de Latijnse school te Gouda. De erven Sta-
ring schonken het handschrift aan de Groningse hoog-
leraar B.H. Lulofs (1787-1849). De grootvader van Isaac 
de Bruin, eveneens Isaac geheten (1715-1789, advocaat 
en burgemeester te Zutphen), was gehuwd met een ze-
kere Bernhardina Aleida Lulofs (1719-1786). B.H. Lulofs 
ten slotte, legateerde het handschrift aan de universiteit 
van Groningen.

Lezer en wetenschapper

Wourdanus had een behoorlijk grote bibliotheek, die na 
zijn dood, deels in februari 1666 en deels in november 
van dat jaar, bij Peter Leffen in Leiden geveild is. Het 
enige bekende exemplaar van de veilingcatalogus en 
van het supplement wordt bewaard in de Bibliothèque 
National te Parijs. Het hoofdgedeelte van die catalogus 
telt 1552 nummers, terwijl het supplement er nog eens 
116 bevat. In totaal gaat het dus om een bibliotheek van 
1668 nummers. 

Veel systeem bevat de catalogus niet. Er is een ru-
briek ‘Libri Theologici’ (godsdienstige boeken), een ru-
briek ‘Libri manuscripti et altii vetutistissimae editionis’ 
(handschriften en uiterst oude gedrukte boeken) en ver-
der een grote rubriek ‘Libri Miscellanei’ (gemengde boe-
ken). Binnen de rubrieken staan de boeken op formaat. 

Uit zijn boekenbezit blijkt dat Wourdanus een univer-
sele belangstelling had. Over alle wetenschapsgebieden 
had hij literatuur, zoals een goed renaissancistische in-
tellectueel betaamde. Het Rijmbijbelhandschrift komen 
we echter niet in de catalogus tegen. Klaarblijkelijk heeft 
hij dat al voor zijn dood van de hand gedaan.

Weduwnaar en schuldenaar

Waarschijnlijk in of kort na 1635 overleed Wourdanus’ 
vrouw Geertruijt. Zij en Jan hadden in 1635 een testa-
ment opgesteld, waarin zij elkaar tot erfgenaam be-
noemden. Geertruijt blijkt dan al ‘siekelijk van lichame 
te bedde leggende’. Als Jan eerder zou overlijden zou 
Geertruijt volgens het testament aan de wettige erfgena-
men van haar man overhandigen ’sijn bibliotheek, beste 

één katern, die duidelijk voor het universitair geschoolde 
publiek bedoeld waren. Veel zal hij er niet aan verdiend 
hebben.

Ook een notariële akte uit Leiden uit 1628 vermeldt 
dat hij van beroep boekdrukker was. De akte gaat over 
een betaling van 84 gulden aan boekverkoper Jan Lamair 
voor de verkoop van een voorraad van de thesis van de 
Hongaar Mattheus Ezanakius, die in Leiden gestudeerd 
had. 

Jan was niet alleen drukker. Hij publiceerde inciden-
teel ook zelf. Zo maakte hij een lofdicht op zijn leerling 
en vriend Simon van Leeuwen, dat onder een portretgra-
vure van Van Leeuwen aangebracht is. Simon van Leeu-
wen was rechtsgeleerde en lid van de Hoge Raad van Hol-
land, Zeeland en West-Friesland. Hij is vooral bekend als 
medewerker (1664-1682) aan het Groot Placaetboeck en 
van de (postume) uitgave van de Batavia Illustrata (1685). 

Omzwervingen van een bijzonder handschrift
uit Wourdanus’ bibliotheek

Van Leeuwen is de eerst bekende bezitter van het be-
roemde Rijmbijbelhandschrift dat nu in de universiteits-
bibliotheek van Groningen bewaard wordt en dat wel 
het Gronings-Zutphens Maerlanthandschrift genoemd 
wordt. Het is een van de belangrijkste bewaard geble-
ven Middelnederlandse handschriften. Er staan diverse 
teksten van Maerlant in, zoals de Rijmbijbel, een deel van 
de Spieghel Historiael en de meeste van de Strofische Ge-
dichten. Van Leeuwen schonk het in 1657 aan zijn leer-
meester Wourdanus. 

In 1702 bleek het eigendom te zijn van Albertus Ben-
tes, schepen te Amsterdam. In dat jaar werd de enorme 
bibliotheek van Bentes geveild. Daar kocht de Gorkum-
se predikant Florentius de Bruin (1650-1724) het voor 
twaalf gulden. Vervolgens kwam het via erfenis in 1726 in 
handen van zijn zoon Franco de Bruin (1690-1763), pre-
dikant in Amsterdam. Het bleef in bezit van de familie 
tot aan Isaac de Bruin (1772-1822), medicus te Zutphen. 
Van hem is het gekocht door de bekende dichter A.C.W. 
Staring (van de Wildenborg, zo’n vijftien kilometer van 
Zutphen). De jonge Staring ging van 1776 tot 1782 als 
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cleet met de mantel’. Blijkens het testament bezat Jan 
ook ‘stukken’ (boeken of handschriften?) van een zekere 
Pelt Born. Die zouden moeten worden overgedragen aan 
de notaris voor wie het testament was gepasseerd, ech-
ter alleen ‘soo hij dat gelieft’ voor 36 gulden. Deze bij-
zondere bepalingen zijn echter niet van belang geweest, 
aangezien Jan Geertruijt overleefde. Wel maken deze be-
palingen duidelijk dat het echtpaar veel waarde hechtte 
aan de bibliotheek. 

Over de financiële welstand van Jan en Geertruijt in 
deze periode is niet veel bekend. Een aanwijzing dat die 
wellicht te wensen liet, kan de kwestie zijn die in 1637 

1. Oud-rechterlijk archief Tiel, inv.nr. 511.

ontstond tussen Jan en Neeltgen Amensdr van Leeuwen. 
Neeltgen had een aantal grote bedragen op Jan te vor-
deren, waarvoor Jan Simonsz van Schagen (wellicht de 
zwager van Jan) borg stond. Jan van Schagen was ech-
ter inmiddels overleden en er waren geschillen ontstaan 
tussen de schuldeiser en schuldenaar. Hoe de kwestie is 
afgelopen, is onduidelijk. Wel is zeker dat Jan kort daar-
na uit Leiden vertrok.

Via Tiel naar Gouda

Op 4 januari 1641 hertrouwde Jan met Aeltgen Gerrits-
dochter van Bemmel uit Woerden. Wellicht kenden bruid 
en bruidegom elkaar nog uit Jans Woerdense tijd. Na het 
huwelijk vertrok het echtpaar naar Tiel. Daar was Jan van 
1641 of 1642 tot 1648 rector van het gymnasium. De er-
varing die hij opdeed in Tiel bracht hem waarschijnlijk in 
1648 naar Gouda. Daar werd hij, na de dood van Corne-
lius Traudenius in 1648, diens opvolger als rector van de 
Latijnse school. Op 28 april 1649 werd hij poorter van 
Gouda; borg stond Matheus Jongkint. Vlak voor zijn ver-
trek naar Gouda stelt hij op 15 september 1648 Pelgrom 
Vogelsangh aan als zijn zaakgelastigde en gemachtigde 
in Tiel.1 

De eerste vermelding van de parochieschool waar-
uit de Latijnse school is voortgekomen, stamt uit 1366, 
maar waarschijnlijk bestond de school al eerder. De 

Veilingcatalogus van de bibliotheek van Wourdanus (Bibliothèque Na-
tional te Parijs)

Handtekeningen van Wourdanus en zijn echtgenote onderaan het testa-
ment van 1635. (elo; Notarieel archief Leiden, inv.nr. 321)
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school kende een aantal bekende rectoren, zoals  Petrus 
Nannius en Wybrant Bornstra. Vanaf 1573 waren ver-
schillende leden van de familie Traudenius rector en ook 
Hovius ging Wourdanus nog voor. Voor zijn rectoraat 
ontving Wourdanus aanvankelijk 600 gulden. Later werd 
zijn tractement verhoogd tot 650 gulden. 

Naast het rectorschap van de Latijnse school vervulde 
Jan van 1660 tot 1663 ook de functie van librijemeester. 
Er bestond reeds vanaf 1620 een apart college van librije-
meesters, dat gekozen werd door de door het stads-
bestuur aangestelde notabelen. Veelal werd de rector 
van de Latijnse school ook aangesteld als librijemeester. 
Willem Traudenius bijvoorbeeld nam plaats in het eerste 
college. De librijemeester hield zich onder andere bezig 
met het aankoopbeleid en met het ‘ontdubbelen’ van 
de collectie. Veel aankopen liepen via boekdrukkers en 
boekhandelaren in Amsterdam en Leiden en via veilin-
gen. Zijn ervaring als Leids boekdrukker zal Wourdanus 
in deze functie ongetwijfeld van nut zijn geweest. 

In de periode dat Wourdanus in Gouda woonde, was hij 
bevriend met de toen in Den Haag woonachtige Gosenius 
a Niendal (Goossen van Nijendaal), remonstrants predi-
kant in Friedrichstadt in het Holstijnse gedeelte van wat 
nu Sleeswijk-Holstein is. Hij was een sociniaanse banne-
ling. Het socianisme was een heterodoxe stroming, die 
onder andere de drie-eenheid loochende. De stroming 
is genoemd naar Fausto Sozzini, een Pool van Italiaanse 
afkomst. Hij had speciale vriendschapsbanden met voor-
aanstaande socinianen. Dit is vast te stellen aan de hand 
van een album amicorum van Van Nijendaal dat bewaard 
gebleven is.2 Naast fraaie pentekeningen en kleurrijk ge-
schilderde familiewapens bevat het vooral geschreven 
bijdragen in het Latijn, Grieks, Hebreeuws en Arabisch. 
Een van de mensen die een bijdrage geleverd hebben, 
was Wourdanus (fol. 425-427).3 Wellicht had Wourdanus 
sociniaans-remonstrantse sympathieën. Hij had in ieder 
geval in die kringen gezaghebbende vrienden.

 
Bezitter van grond en huizen

Behalve de bezitter van een uitgebreide bibliotheek, 
was Wourdanus ook eigenaar van onroerend goed. Ge-

2. Den Haag, KB 131 E 13.
3. Met dank aan Léon Verhoeven, die mij op het bestaan van dit 
album gewezen heeft.

zien de schulden die hij in zijn Leidse tijd nog had, is 
het aannemelijk dat hij dit bezit heeft verworven na zijn 
tweede huwelijk. Zijn tweede echtgenote stamde uit een 
Woerdense familie en heeft het wellicht bij het huwelijk 
aangebracht. Er is geen volledig overzicht van de bezit-
tingen bewaard gebleven, maar akten uit verschillende 
archieven leveren toch weer wat stukjes van de puzzel 
rond Wourdanus’ leven op. In 1654 kocht hij van Pieter 
Robrechtsen of Robbertsen een rentebrief van 400 ca-
rolusguldens ten laste van Arijen Gelijnszoon Roos. De 
verkoper van de schuldbrief was schrijfmeester in de 
Latijnse school te Gouda. Wellicht heeft Wourdanus een 
collega in financiële nood geholpen door de rentebrief 
van hem over te nemen, of misschien heeft hij de aan-
koop gewoon gezien als goede belegging. Rentebrieven 
zijn te beschouwen als obligaties. Ze leveren rente op en 
hebben onroerend goed als onderpand. Het onderpand 
was in dit geval een huis en erf en een stukje veenland in 
Hazerswoude. In 1666 wordt het huis overgedragen aan 
Wourdanus en vervalt de rentebrief. Het huis zal daarna 
door Jan zijn verhuurd. 

Uit akten uit 1666, 1676 en 1680 blijkt dat er nog meer 
onroerend goed tot zijn boedel behoorde. Gesproken 
wordt over een hofstede, bestaande uit ‘huijs, berch, 
schuer’ met zeventien morgen land onder Lopik; ‘vier-
d’alve’ morgen land onder Teckop (bij Kamerik) en ver-
schillende perceeltjes leenland: anderhalve morgen op 
de Ruijgeweijde, vier morgen in Lopik aan de ‘overste 
egge’ en ‘twee veerthien honden’ gelegen ‘tot Reijneij’ 
(Rijnauwen?). 

Erfgenamen en nalatenschap

Na het overlijden van Wourdanus in 1665 moesten de 
bezittingen worden verdeeld. Omdat het echtpaar geen 
kinderen had, werd de boedel verdeeld tussen de we-
duwe en de neven en nichten van Jan. De verdeling liet 
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Bijdrage van Wourdanus aan het Album Amicorum van Gosenius a Niendal 
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Woerden heeft geoccupeert”.4 De verhuizing van Aelt-
gen was een vlucht voor de Franse troepen. Zij zal de ge-
hele inboedel niet hebben kunnen meenemen, waardoor 
een verdeling in ieder geval de helft van dat probleem 
heeft opgelost. In deling werden gebracht het meubilair, 
‘linnewaet’, goud en zilver. Een gedeelte daarvan was in 
bewaring gebracht bij Sijmon Bonten, een van de erfge-
namen. Het opgemaakte overzicht maakt melding van 
deze ‘gevluchte goederen’ en laat zien dat er nauwkeurig 
werd gedeeld: de weduwe 78 servetten, de ‘respectieve 
erffgenamen’ ook 78 servetten et cetera. Het zilverwerk 
werd getaxeerd en degene die een hogere waarde ver-

enige tijd op zich wachten en deed geschillen ontstaan 
tussen de weduwe en de andere gerechtigden in de na-
latenschap. Verschillende bronnen noemen als erfgena-
men van Wourdanus: Jacob Elbertszoon en zijn broers en 
zussen Pieter, Hendrick, Lijsbeth en Marichje van Brie-
men, (achter?)neven en nichten van Wourdanus. Daar-
naast Simon en Cornelis Bonten, kinderen van zijn zus 
Aeltje Cornelisdochter. 

Pas in 1673 kwam het tot verdeling van de inboedel. 
De aanleiding daarvoor was de verhuizing van Aeltgen 
Gerrits van haar woonplaats Woerden naar Amsterdam. 
De verhuizing was een gevolg van de “conjuncture des 
tijts in consideratie van den bedroeffden toestant des 
oorlochs ende de invasie van den vijant welcke de stede 4. rhcrl; Notarieel archief Woerden, inv.nr. 8523, folio 31.

Bijdrage van Wourdanus aan het Album Amicorum van Gosenius a Niendal 
(KB Den Haag, hs. 131 E 13, p. 425 t/m 427, met dank aan Ad Leerintveld)
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kreeg, betaalde het verschil aan de andere partij. Uit de 
staat blijkt ook dat Jan ‘penningen ende rariteijten’ had 
verzameld. Zo bezat hij een penning geslagen ter ge-
legenheid van de belegering van Amsterdam, een pen-
ning van Fredrick Heijndrick en een ‘Agnus Dei’ waarvan 
de rand van goud was, een ‘parelemoer hooren’ en een 
‘silver soutvadt aengaende de voet ende ’t onderwerck, 
maer het bovenste een rare steen’. Als bijzonderheid 
wordt ook genoemd de ‘vergulde gereformeerde nap’. 

Aeltgen Gerritsz, de weduwe Wourdanus, is waar-
schijnlijk niet teruggekeerd naar Woerden. Eind 1673 
blijkt ook zij niet meer in leven te zijn. Haar erfgenamen 
verkochten in dat jaar het huis in Hazerswoude en ook 
in de jaren daarna worden delen uit de boedel verdeeld. 
Dat duurt overigens nog jarenlang. In 1693 worden (voor 
zover bekend) de laatste zaken van de weduwe Wourda-
nus geregeld. Daarmee is de eeuw van Jan Wourdanus 
precies rond.
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