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In het eerste deel van deze bijdrage is nage-
gaan hoe men zich gedurende de zestiende 
eeuw in de stad Gouda en in het klooster 
Stein de persoon van Erasmus herinnerde. 
Gedurende de jaren 1520 reageerden de in-
gezetenen van Stein op Erasmus’ internati-
onale roem met het aanleggen van een col-
lectie van jeugdwerk van de humanist dat 
verspreid in het klooster nog aanwezig was. 
Misschien stamt uit die tijd ook het bekende 
portretmedaillon dat men in Stein van hem 
liet maken. En in de jaren 1570, toen het werk 
van Erasmus op de Index van verboden boe-
ken was beland, bleven de kloosterlingen 
van Stein hem toch als hun medebroeder 
beschouwen.

Aanvankelijk was het ook als ingezetene van Stein dat 
de Gouwenaren zelf zich Erasmus herinnerden. Pas in de 
loop van de zestiende eeuw duiken verhalen op die een 
direct verband legden tussen de humanist en de stad. 
Erasmus zou de zoon van een Gouds pastoor zijn ge-
weest. Hij was verwekt te Gouda maar geboren in Rotter-
dam. Of anders was hij dadelijk na zijn Goudse geboorte 
naar Rotterdam gebracht. 

De verhalen die in Gouda en Stein de ronde deden, 
zijn vastgelegd door geleerden die aan het eind van de 

Goudse herinneringen aan Erasmus vervolg

Koen Goudriaan

De Wereldkroniek van P.C.Bockenberg (KB 130 A 3)

zestiende en het begin van de zeventiende eeuw belang-
stelling hadden voor de biografie van Erasmus. Sommige 
van hen hadden Goudse wortels, andere niet. Met hun 
aandeel in de overlevering pakken we de draad weer op.
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1. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek [nnbw] 9 (1933) 620-3 
(Fruytier). Zie ook Walvis, Beschryving I, 287-292.
2. Volgens Walvis, Beschryving I, 288 moest zijn vader Jan Cornelisz 
Loos na de mislukte tegencoup in 1574 uit Gouda vluchten samen 
met zijn zoons.
3. nnbw 6 (1924) 123-5 (Brugmans). Zie ook Walvis, Beschryving I, 292-
308.
4. Walvis, Beschryving I, 288.
5. Den Haag, KB 130 A 3: Pieter Cornelisz Bockenberg, Wereldkro-
niek tot 1570.
6. Het is door Allen, Opus epistolarum I, p. 584 indirect overgeno-
men en geldt sindsdien als standaardgegeven voor de levensloop 
van Erasmus.
7. KB 130 A 3: Wereldkroniek deel IV [ jaren 1482-1560], fol. 123v. Wal-
vis, Beschryving I, 261, neemt dit gegeven over maar vermengt het 
met een bericht afkomstig van de familie Lethmaet: zie hierna noot 
106.

Geleerde belangstelling

Aan Loos danken we het bericht dat Erasmus’ vader 
Gouds pastoor is geweest. Cornelis Loos (Gouda 1546 – 
Brussel 1595) stamde uit een Gouds geslacht dat behoor-
de tot de bestuurselite.1 Hij studeerde in Leuven waar hij 
in 1564 een graad in de letteren behaalde. Promoveren 
deed hij vermoedelijk in Mainz. Hij werd een man van 
formaat, die vooral bekend is geworden door zijn felle 
verzet tegen de heksenwaan van zijn tijd in zijn hoofd-
werk Over de ware en de valse magie. Ook als verdediger 
van het traditionele katholicisme nam Loos geen blad 
voor de mond, waardoor hij geregeld vijanden maakte 
en van stad tot stad moest vluchten. 

Het is niet bekend of hij na zijn studies nog in Gouda 
is terug geweest. Vanaf het moment dat zijn vaderstad 
naar de Opstand en het protestantisme was overgegaan, 
had hij er niet veel meer te zoeken.2 Voor zijn biogra-
fie van Erasmus beroept hij zich dan ook in hoofdzaak 
op internationaal beschikbare bronnen (Beatus Rhena-
nus, Paulus Iovius). Dit zou kunnen betekenen dat hij 
het verhaal over Erasmus’ vader al voor zijn vertrek naar 
Leuven heeft opgevangen. Zijn omzwervingen verklaren 
misschien ook waarom het hem was ontgaan dat er van 
de werken van Erasmus wel degelijk een Zuiveringslijst 
was aangelegd.

De tweede Goudse geleerde die we hier moeten noe-
men is Pieter Cornelisz Bockenberg (Gouda ca. 1546 – 
Leiden 1617).3 Hij stamde uit dezelfde bestuurskringen 
als Loos en was volgens Walvis zelfs diens neef.4 Ook 
Bockenberg studeerde in Leuven. Hij werd priester en 
trad in bij de jezuïeten. Maar na de nodige omzwervin-
gen bekeerde hij zich in 1586 in Den Haag tot het ge-
reformeerde geloof. In 1591 werd hij door toedoen van 
Oldenbarnevelt benoemd tot geschiedschrijver van Hol-
land. Vanwege zijn onbekwaamheid werd hij echter be-
streden door geleerden van de Leidse universiteit zoals 
Dousa en Baudius. Bij de publicatie van het hoofdwerk 
waarvoor hij was aangesteld, de Annales Hollandiae et 
Zeelandiae, ondervond hij alleen maar tegenwerking.

De nalatenschap van Bockenberg bestaat dan ook in 
hoofdzaak uit handschriften, die worden bewaard in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daaronder is zijn 
Wereldkroniek, waarvan alleen al het aan de jaren 1482-
1560 gewijde deel twee vuisten dik is.5 De kroniek is 
van enig belang voor de biografie van Erasmus, omdat 
Bockenberg een jaartal geeft voor zijn priesterwijding 
(1492). Daarvoor gold de minimumleeftijd van 25 jaar, 
zodat dit gegeven, indien betrouwbaar, een aanwijzing 
zou kunnen bevatten voor Erasmus’ geboortejaar. Boc-
kenberg’s informatie wordt echter niet bevestigd door 
andere indicaties.6 Hij schrijft:

Erasmus primitias celebrat in monasterio Canonicorum 
Regularium in Stein prope Goudam [in margine: Pri-
mum Sacrum D. Erasmi]

Erasmus viert zijn eerste mis in het klooster van de re-
guliere kanunniken in Stein bij Gouda [in de kantlijn: 
eerste mis van D. Erasmus]

Maar hij neemt de notitie over Erasmus als allerlaatste 
item op in de rubriek Varia van het jaar 1492, zonder eni-
ge context.7 Er is alle reden om van de betrouwbaarheid 
van dit gegeven niet al te vast overtuigd te zijn.

Een mijlpaal was de verschijning te Leiden in 1607 van 
een band met tot dan toe onuitgegeven werk van Eras-
mus, waaronder diens autobiografie, het Compendium 
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den er kopieën, waaronder een in de hand van Scrive-
rius. Omdat na 1649 de autograaf van de aardbodem is 
verdwenen, is aan de echtheid van het Compendium wel 
getwijfeld en zelfs geopperd dat het om een vervalsing 
door Merula ging. De huidige stand van zaken is toch dat 
men het Compendium voor authentiek houdt.10 

In de overlevering van het Compendium speelt Gouda 
geen rol. Maar Merula vulde de editie van het Compendi-
um aan met ander onuitgegeven materiaal en schakelde 
zijn netwerk in om zijn uitgave behoorlijk gevuld te krij-
gen; hier komt Gouda wel in beeld. Een van de stukken 
die Merula opnam was de beroemde brief uit 1514 waarin 
Erasmus aan zijn prior Servatius Rogerus uitlegde waar-
om hij niet van plan was om naar Stein terug te keren.11 
Deze brief was door Erasmus zelf nooit gepubliceerd. Er 
bestonden wel drie latere edities van, maar die waren 
moeilijk te krijgen. Merula kreeg de tekst toegespeeld 
door Scriverius. 

Het tweede deel van de editie-Merula is gewijd aan 
brieven van Erasmus: één boek met brieven die hij op 
latere leeftijd schreef, en een boek met brieven van en 
aan hem uit zijn vroege jeugd.12 Van de brieven in dit 
tweede boek is gebleken dat ze zijn overgenomen uit 
het hiervoor al besproken Scriverius-manuscript dat nu 
in Tilburg wordt bewaard.13 Ze gaan dus terug op de col-
lectie die in het klooster Stein was aangelegd en die daar 
in 1570 door de onbekende ‘Philomusus’ was ontdekt. 
Zowel in zijn opdracht aan het stadsbestuur van Rot-
terdam als in de daarop volgende brief aan Otto Werck-
mann noemt Merula Scriverius (‘mijn Scriverius’) onder 
degenen die hem kopij hebben geleverd.14 Dit maakt het 
aannemelijk dat Scriverius toen al over het naar hem ge-
noemde handschrift beschikte.

Scriverius was veel jonger dan Merula: hij werd in 1576 
in Haarlem of Amsterdam geboren.15 In 1593 schreef hij 
zich in aan de universiteit van Leiden, waar hij onder 
meer bij Merula studeerde. Hij zou grote naam maken 
als de bewerker van de middeleeuwse geschiedschrijving 
van het gewest Holland. Zijn aandeel in de editie-Merula 
bewijst dat zijn intellectuele capaciteiten al vroeg waren 
opgemerkt.

Het was de gewoonte in de Republiek der Letteren om 

Vitae.8 De eindverantwoordelijke voor deze editie was 
Paullus Merula (Dordrecht 1558 – Rostock 1607).9 Me-
rula was buitengewoon productief als classicus, jurist en 
historicus en werd hoogleraar te Leiden. Hij was gere-
formeerd; de bekende Brielse martelaar Angelus Merula 
was zijn oudoom. Als geleerde bezat hij een groot net-
werk, waartoe ook de nog nader te introduceren Petrus 
Scriverius en Dominicus Baudius behoorden.

Het pièce de résistance van de editie-1607 was on-
getwijfeld het al genoemde Compendium Vitae van Eras-
mus. Merula beschikte hiervoor over een eigenhandige 
kopie van Erasmus zelf (‘autograaf’), die in het bezit was 
van zijn vriend Otto Werckmann. Daarnaast circuleer-

Gegraveerd portret van Paullus Merula door J.Matham met onderschrift 
door de Leidse hoogleraar Daniël Heinsius (Rijksmuseum.nl/nl/collectie/
RP-P-1937-2192)
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de onderlinge vriendschap te vieren door elkaar de gele-
genheid te geven in het voorwerk van een grote publica-
tie aanbevelingen te schrijven, al dan niet in dichtvorm. 
Behalve een lofdicht op Erasmus door Scriverius in jam-
bische versmaat vinden we dan ook in de Merula-editie 
van 1607 een brief van Dominicus Baudius. Net als de 
andere leden van Merula’s kring was Baudius (Lille 1561 
– Leiden 1613) protestants.16 Hij was voor Alva uit Rijs-
sel (Lille) gevlucht en studeerde onder meer in Leiden 
en Genève. Baudius maakte naam als dichter van neo-
Latijnse poëzie – later uitgegeven door Scriverius – , als 
jurist en geschiedschrijver en onderhield contact met 
vele collega’s door middel van een uitgebreide corres-
pondentie. In 1603 werd hij hoogleraar in Leiden. 

In de brief die is afgedrukt in het voorwerk van de 
Merula-editie17 reflecteert hij op het Compendium Vitae 
waarmee de eigenlijke editie begint; Baudius zal dit ge-
schrift dus tevoren hebben ingezien. Hij zegt het toe te 
juichen dat Merula dit stuk nu eindelijk publiceert, ook 
al is er een risico dat de onthulling erin over Erasmus’ 
onwettige geboorte tot schade voor diens reputatie zou 
kunnen leiden:

quod illi sors negavit ut ex legitimo coniugio nasceretur

omdat het lot hem ontzegde dat hij uit een wettig hu-
welijk werd geboren

Maar de voortreffelijkheid van Erasmus’ loopbaan maakt 
die smet op zijn geboorte meer dan goed. Hier vinden 
we dus de context voor de bijzonderheden die Baudius 
– zoals we zagen – uit de Goudse volksmond aanhaalt. 
Erasmus had in zijn Compendium wel de herkomst van 
zijn moeder uit Zevenbergen gemeld, maar niets gezegd 
over die van zijn vader. Dat die priester was geweest, 
daaraan tilt de protestant Baudius niet zo zwaar. Maar 
dat hij inwoner van Gouda was, wordt met smaak ver-
teld, waarbij Baudius niet nalaat om in humanistentrant 
ook een korte lofprijzing op deze stad in te lassen.

Aan het slot van deze paragraaf kan het geen kwaad 
om te signaleren dat de vondsten van de geleerden die 
hier de revue passeerden, niet tot gevolg hadden dat 
Erasmus voortaan algemeen als Gouwenaar werd be-

8. Paullus Merula ed., Vita Des. Erasmi Roterodami ex ipsius manu 
fideliter repraesentata, comitantibus quae ad eandem, aliis. Additi sunt 
Epistolarum, quae nondum lucem aspexerunt, libri duo (Leiden, Tho-
mas Basson, 1607).
9. nnbw 2 (1912), 902-904 (Haak).
10. Editie: Allen, Opus epistolarum I, p. 46-52. Zie ook I, p. 575-578 en 
McConica in de Toronto-editie 4 (1977), 400-3. Uit de discussie over 
de echtheid noem ik alleen André Godin, ‘Une biographie en quête 
d’auteur: Le Compendium Vitae Erasmi’ in Colloque Érasmien de Liège 
(Parijs 1987) 197-221.
11. Allen, Opus epistolarum I nr. 296.
12. Dit tweede boek: Merula, Vita Des. Erasmi, p. 147vv.
13. De discussie hierover heb ik samengevat in mijn ‘The Gouda 
Erasmiana revisited’, 247-8.
14. Merula, Vita Des. Erasmi, ongepagineerd.
15. Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de 
Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. Hollandse Stu-
diën 37 (Hilversum 2001).
16. nnbw 6 (1924), 81-2 (Brugmans).
17. Merula, Vita Des. Erasmi, ongepagineerd.

Portret van Petrus Scriverius (http://www.lakenhal.nl/nl/collectie/s-1445)
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schouwd. Een indicatie voor het tegendeel vinden we 
in de Nederlandse hereditie door Kiliaan uit 1612 van 
Guicciardini’s Beschrijving der Nederlanden.18 In de oor-
spronkelijke Italiaanse editie van 1567 waren verschil-
lende Goudse geleerden genoemd, onder wie Willem 
Hermansz en Cornelius Aurelius, maar niet Erasmus. Op 
grond van gegevens die hem waarschijnlijk vanuit Gouda 
werden toegezonden en die van na 1597 dateren omdat 
het Haarlemse glas in de Sint-Janskerk wordt genoemd, 
vult Kiliaan deze lijst aan met onder meer rector Scho-
naeus; maar Erasmus is er weer niet bij.

Lethmaet en de Librije

In de loop van de zeventiende eeuw raakte de Goudse 
elite er steeds meer van overtuigd dat Gouda recht had 
op Erasmus. Een belangrijke steun voor die mening werd 
gevonden in enkele aanwinsten van de Librije in het mid-
den van de eeuw. Die betroffen de bibliotheek van het 
klooster Stein en een collectie brieven afkomstig van 
Herman Lethmaet.

In 1637 overleed Cornelis Adriaensz Diephorst, de laat-
ste regulier van Stein, in het Oudemannenhuis. Tot het 
eind van zijn leven was hij de trouwe beheerder geweest 
van de boekenschat van het klooster. Die was in een 
apart kamertje in het Oudemannenhuis ondergebracht, 
in de hoop op herstel van het klooster. Dat herstel kwam 
er natuurlijk niet, en de magistraat confisqueerde dan 
ook de bibliotheek ten behoeve van de Librije. Omdat 
de erfgenamen van Diephorst zich tegen de onteigening 

verzetten, duurde het nog tot eind 1641 voordat de bibli-
otheek kon worden overgebracht.19 Bij die gelegenheid 
verhuisde ook het portretmedaillon van Erasmus naar de 
Librije.

Van de boekerij van Stein was op 13 september 1637 
een inventaris vastgesteld door de librijemeesters dr. 
Martinus Bloncq, mr. Gerrit Cincq en Willem Jansz de 
Vrije, onder regie van custos Dirk Hopcooper.20 Op deze 
lijst vinden we ook de al vaker genoemde Erasmiana-
handschriften terug.21 Bij een daarvan staat een opmer-
kelijke notitie:

putatur esse ipsum scriptum Erasmi 

men meent dat dit het handschrift van Erasmus zelf is22

Dat is weliswaar onjuist, maar het bewijst dat de verant-
woordelijken voor de Librije zich van de waarde van de 
Erasmushandschriften bewust waren.

De meeste (gedrukte) boeken afkomstig uit de bibli-
otheek van Stein zijn door de librijemeesters snel weer 
van de hand gedaan. Dat geldt in het bijzonder diverse 
uitgaven van werken van Erasmus. Welke uitleg moeten 
we hieraan geven? In het Erasmusnummer van Tidinge 
(2006) besteden zowel Jan Willem Klein als Paul Abels 
aandacht aan deze kwestie. Klein signaleerde de uitver-
koop, maar noteerde ook dat in ieder geval de Erasmi-
ana-handschriften voor de Librije behouden bleven.23 
Abels gaf een radicalere interpretatie. Na de synode van 
Dordrecht (1618/9) en de verzetting van de magistraat in 
Gouda woei in de stad een calvinistische wind, die het 

Vermeend handschrift van Erasmus (samh, Librije-archief 0088 inv.nr 68)
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aandenken van Erasmus niet gunstig gezind was. Een 
echte scherpslijper was dominee Sceperus, en hij is ook 
lid geweest van het college van librijemeesters. Abels 
veronderstelt dus dat de werken van Erasmus ‘uit de col-
lectie verwijderd en verkocht’ werden als onderdeel van 
de tendens tot ‘onteigening’ van Erasmus.24

Maar voor de verkoop van de Erasmus-edities is ook 
een veel minder vérgaande verklaring mogelijk: de li-
brijemeesters voerden een beleid van ontdubbeling van 
het bestand in de Librije. In 1618 had de Librije al een 
complete set in zeven delen van de Opera omnia (Verza-
meld werk) van Erasmus verworven, in de maatgevende 
editie door Froben (Basel) uit 1540.25 Deze editie komt 
voor in de librijecatalogus van 1637.26 Welk nut had het 
dan om daarnaast ook nog losse edities van afzonderlijke 
werken in huis te houden? Ze namen alleen maar plaats 
in en konden veel beter te gelde worden gemaakt.

Abels stelt dat uiteindelijk aan het begin van de acht-
tiende eeuw de afkeer van Erasmus bij de gereformeer-

18. L. Guicciardini, Beschryvinghe van alle de Nederlanden, vertaald en 
bewerkt door Cornelius Kilianus (Amsterdam 1612). Gouda: fol. 218.
19. W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije gedu-
rende het verblijf in de St-Janskerk. Bijdragen Oudheidkundige Kring 
‘die Goude’ nr. 16 (Gouda 1976),  31-32. J.W. Klein, ‘Erasmiana in de 
Librije’, Tidinge van die Goude 24 (2006), 169-182, aldaar 171-2; idem, 
‘Kopiist B’, 54.
20. In drievoud bewaard: SAMH, Archief Librije (toegang 0088), 
inv. 68.
21. Jan Willem Klein, ‘New light on the Gouda Erasmiana manus-
cripts’, Quaerendo 18 (1988) 87-95, aldaar 94-5.
22. Het gaat om Librije ms. 1324 = 2316 F 6. Al gesignaleerd door 
Klein, ‘New light’, 94.
23. Klein, ‘Erasmiana in de Librije’, 172.
24. Paul H.A.M. Abels, ‘ “Der Goude eigend haar den grooten Eras-
mus toe”’, Tidinge van die Goude 24.4 (2006) 117-130, aldaar 122.
25. Voor 80 gulden gekocht bij Heyndrick Lourensz boekverkoper 
in Amsterdam (archief kerkmeesters, rekening 1618, fol. 75v). Dank 
aan Jan Willem Klein, die me in een e-mail van 23 april 2018 hier-
over adviseerde. De suggestie dat het om ontdubbeling ging, is ook 
al gedaan door Zuijderhoudt-Hulst, Goudse Librije, 51.
26. Zie Klein, ‘Erasmiana in de Librije’, 179.

Sint-Janskerk: Goudse Glazen nr. 11 (foto Nico J. Boerboom)
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den was geluwd, zodat er bij de librijemeesters ruimte 
ontstond om de grote betekenis van de humanist te er-
kennen.27 Maar voor zover de conservering van de Eras-
mushandschriften dat al niet duidelijk heeft gemaakt, 
laat ook de gang van zaken bij de verwerving van de 
brieven van Lethmaet in het midden van de zeventien-
de eeuw zien dat men Erasmus toen al op een voetstuk 
plaatste. Op deze brieven en de rol van de familie Le-
thmaet wordt nu wat dieper ingegaan. 

Het draait allemaal om een collectie van elf brieven 
aan Herman Lethmaet (1492-1555), een theoloog van 
Goudse herkomst die carrière maakte in de kerk.28 Be-
halve als bemiddelaar bij de verwerving van de Goudse 
glazen (1553 en volgende jaren) en als mogelijke beden-
ker van het plan daarachter,29 ligt zijn betekenis in het 
feit dat hij in de jaren 1520 de aandacht had van Eras-
mus, die zijn capaciteiten hoog aansloeg. Twee van de 
brieven uit de collectie waren dan ook van Erasmus zelf 
afkomstig, en één daarvan was zelfs eigenhandig.30 Deze 
brieven waren in het bezit gekomen van de Goudse naza-
ten van Herman Lethmaet. Tegen het midden van de ze-
ventiende eeuw berustten ze bij mr. Hendrik Lethmaet, 
een jurist die aan de katholieke universiteit van Douai 
was gepromoveerd.31 Hij was de achterkleinzoon van 
Herman’s broer Jacob.

In 1653 droeg Hendrik Lethmaet de brieven over aan 
de Librije. Bij de schenking inbegrepen was ook nog een 
(zeldzaam) exemplaar van het hoofdwerk van Herman 
Lethmaet, De instauranda religione (Over de vernieuwing 
van de godsdienst), dat omstreeks 1544 was gedrukt in 
Basel. De brieven, zowel de originelen als de kopieën die 
Hendrik Lethmaet ervan had gemaakt, waren opgebor-
gen in een kistje. Dat bevatte als opschrift een gedicht in 
Latijnse  disticha, waaruit wel duidelijk wordt dat Hen-
drik de eigenhandige brief van Erasmus als de eigenlijke 
schat van de collectie beschouwde: 

Iliaden quondam servaret ut arca Darii
iussit Alexander, iussio digna viro.
Persica non latet hic gaza aut sublimis iaspis:
   non Crassi, Croesi, Pigmalionis opes.
Scripta manu magni si quis non vidit Erasmi
   haec verum ac vivum cistula parva dabit.

Eens beval Alexander dat in het kistje van Darius de 
Ilias bewaard zou worden, een bevel de man waardig. 
Hier schuilt geen Perzische schat of sublieme jaspis, en 
evenmin de schatten van Crassus, Croesus of Pigmali-
on. Heeft iemand geen eigenhandige geschriften van de 
grote Erasmus gezien: dit kleine kistje zal hem authen-
tiek en in levenden lijve presenteren.32

Het kistje werd door de librijemeesters in dank aan-
vaard en ondergebracht in een gesloten lessenaar die 
in het midden van de librijezaal stond.33 Naast het por-
tretmedaillon, dat aan de muur van de boekzaal kwam 
te hangen,34 was de Librije nu in het bezit van nog een 
tweede Erasmusreliek. De naam van Hendrik Lethmaet 
werd bijgeschreven onder de donatores van de Librije, en 
als dank voor de schenking kreeg hij het volledige sleu-
telrecht.35 

Het is denkbaar dat de familie Lethmaet de herinne-
ring aan de beroemde oudoom Herman en via hem aan 
de nog beroemdere Erasmus heeft gekoesterd als onder-
steuning van haar status. Misschien had zij moeite om 
haar plek tussen de vooraanstaande katholieke Goudse 
families te handhaven. Een aanwijzing daarvoor vin-

Gedicht ‘Iliaden’ op het door Hendrik Lethmaet geschonken kistje (samh 
Varia inv. nr. 6329)
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den we in de gang van zaken bij de stichting in de jaren 
1614-1616 van het zogenaamde Hofje van Lethmaet aan 
de Nieuwe Haven.36 Dat hofje staat ook bekend als het 
Hofje van Christina Gijsbertsdochter, een naam die ei-
genlijk beter van toepassing is. Het kwam tot stand op 
grond van het testament uit 1611 van Herman Florisz Le-
thmaet, die in 1614 op 21-jarige leeftijd zou overlijden.37 
Drijvende kracht daarachter was zijn moeder Christina 
Gijsbertsdochter, die uit het vooraanstaande geslacht 
Van Hensbeek stamde. Zij was de weduwe van Floris 
Hendriksz Lethmaet, met wie ze getrouwd was geweest 
op huwelijkse voorwaarden.38 Toen hun zoon jong over-
leed, wikkelde Christina op grond van het testament 
diens erfenis zó af, dat de component daarin die op de 
familie Lethmaet terugging, eerst van de boedel werd 
losgemaakt. Dit Lethmaet-deel ging terug naar Hermans 
ooms Jacob, Michiel en Dirk (deze laatste was de vader 
van mr Hendrik) en naar de kinderen van zijn tante An-
neke. Het hofje werd vervolgens gesticht uit het over-
blijvende deel, en het bestuur ervan werd uitsluitend 
opgedragen aan verwanten van de zijde van Christina. 
C.J. Matthijs vermoedt dat Christina met haar schoon-
familie Lethmaet in onmin leefde.39 Dat hoeft niet zo te 
zijn geweest, maar uit de documentatie krijgt men wel 
de indruk dat zij de Lethmaets niet helemaal als gelijk-
waardig beschouwde.

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat de 
 Lethmaets alles uit de kast haalden om het belang van 
hun familie te onderstrepen. Ze waren in het bezit van 
een portret van Herman Lethmaet, gemaakt door nie-
mand minder dan Jan van Scorel. Theodorus (Dirk), de 
vader van mr. Hendrik Lethmaet, liet het portret ver-
gulden en maakte er een lovend Latijns gedicht bij. We 
 weten dat uit de levensbeschrijving van zijn oudoom 
Herman die mr. Hendrik samenstelde en bij de docu-
menten in het kistje stopte/voegde.40 Een groot deel van 
deze biografie is – zoals te verwachten – gevuld met de 
loftuitingen op Herman Lethmaet die op verschillende 
plaatsen in Erasmus’ werk te vinden zijn.

Maar de biografie verstrekt nog een ander stuk in-
formatie, waarmee we het terrein van de mystificaties 
betreden: het gaat over glas 11 in de Sint-Janskerk. Het 

27. Abels, ‘Der Goude eigend haar den grooten Erasmus toe’, 122.
28. Voorheen hadden deze brieven gezamenlijk de signatuur Librije 
ms. 959. Ze zijn nu overgebracht naar de collectie Varia (toegang 
0200), waar ze de nummers 6318-6326 hebben; xxxx [de autograaf 
van Erasmus] hebben[KL?]. De afschriften door Hendrik Lethmaet 
vormen nummer 6327. Over Herman Lethmaet zie D. van Heel, 
Doctor Herman Lethmaet, een beroemd Gouwenaar (1492-1555) (Gouda 
1950), en de publicatie te noemen in de volgende noot.
29. Koen Goudriaan, Herman Lethmaet en de Goudse Glazen.Manifest 
van een katholiek vernieuwer (uitwerking van de Goudse Glazenle-
zing van 2017).
30. Allen, Opus epistolarum V nrs. 1345 (autograaf én afschrift; de 
autograaf: Varia inv. xxxx) en 1359 (alleen afschrift).
31. Volgens D. van Heel, Doctor Herman Lethmaet, een beroemd Gou-
wenaar (1492-1555) 7.
32. Collectie Varia inv. 6329. In de tekst bij Walvis, Beschryving I 219 
[KG: heeft hij dan toch het origineel gezien?] Zie ook N. van der 
Blom, ‘Een versje in de Goudse Librije ter ere van Erasmus,’ Herme-
neus 66 (1994), 271/2.
33. Walvis, Beschryving I, 218. Dit was de opstelling in Walvis’ tijd, 
maar vermoedelijk gaat zij al tot het midden van de voorafgaande 
eeuw terug. Zie de berging van de Atlas van Blaeu, besproken door 
Zuijderhoudt-Hulst, Goudse Librije, 54.
34. Walvis, Beschryving I, 219.
35. Zuiderhoudt-Hulst, Goudse Librije, 56-7.
36. J.E.J. Geselschap, ‘Hofjes van barmhartigheid’ in Gouda zeven 
eeuwen stad (1972) 219-239, aldaar 223-228. C.J. Matthijs, ‘Het Hofje 
van Letmaet’, Tidinge van die Goude 4 (1986) 1.
37. samh, Archief Weeshuis (toegang 0076), inv. 58e.
38. Archief Weeshuis inv. 58c en d.
39. Matthijs, Hofje van Letmaet’, 1.
40. Collectie Varia inv. 6328: Vita Harmanni Laethmatii, aldaar fol. 
[2v].

Hofje van Lethmaet (foto Nico J.Boerboom)
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mer genoeg hebben we dat register niet. Maar: 1492 was 
wel het geboortejaar van Herman Lethmaet! En aan het 
slot van diens biografie geeft mr. Hendrik een tabelle-
tje met geboorte- en sterfjaren, van zijn oudoom, maar 
ook van Erasmus en – merkwaardig genoeg – van Luther 
en Calvijn. Bij Erasmus vergist hij zich en schrijft als ge-
boortejaar eerst 1492 op; dat verbetert hij dan in 1465.48 
Het lijkt erop alsof hij Erasmus en Herman Lethmaet 
aan  elkaar heeft willen koppelen door ze op precies een 
priestergeneratie van elkaar geboren te laten zijn.

En dan is er nog het verhaal over de verloren brief van 
Erasmus aan Lethmaet. Daarin zou hij hebben gezegd 
dat hij in werkelijkheid niet in Rotterdam, maar in Gouda 
geboren was en dat hij het betreurde het altijd anders 
te hebben voorgesteld.49 Voert ook voor deze fabel het 
spoor naar mr. Hendrik Lethmaet? Zoals al vermeld, gaf 
hij van twee brieven van Erasmus een kopie; in één ge-
val is het origineel niet bewaard. Alle andere kopieën in 
het kistje vergezelden wel een voorhanden origineel. Het 

portret van Herman Lethmaet als schenker van dit glas 
(De geboorte van Johannes de Doper) kon door iedere 
Gouwenaar in de kerk worden aanschouwd. Lethmaet 
zelf knielt aan de linkerzijde voor de Madonna. Rechts 
zijn vier personen te zien die zich op de Doper richten. 
De voorste van hen is zeker een geestelijke; de achter-
ste drie zijn dat hoogstwaarschijnlijk ook. Lethmaet zelf 
was al overleden toen zijn glas in 1562 werd geplaatst. 
Het waren dus zijn erfgenamen (haeredes) die het glas 
betaalden, zoals blijkt uit het onderschrift. Die moeten 
we zoeken bij de kanunniken van het kapittel van Sint- 
Marie, waarvan Herman de deken was geweest.41 Dat het 
zo is gegaan blijkt uit de correspondentie en de reke-
ningen van de kerkmeesters: vertegenwoordigers van 
het kapittel betaalden.42 Maar mr. Hendrik Lethmaet 
stelt het in de biografie zo voor alsof zijn voorouders die 
erfgenamen waren geweest; een van de figuren rechts 
zou zelfs zijn grootvader en naamgenoot Hendrik voor-
stellen.43 Het glas in de Sint-Janskerk wordt dus tot een 
 statussymbool voor de familie Lethmaet gemaakt.

We moeten families als de Lethmaets niet te snel bo-
ven dergelijke vervalsingen verheven achten. Uit Walvis’ 
Beschryving en Goudsche kerk-zaaken kennen we het be-
staan van een genealogie-Santlooper waarin eveneens 
fictieve elementen voorkomen.44 Zoals ik al eens heb be-
toogd, is deze genealogie gebouwd op een fantasie rond 
de katholieke martelaar Pieck. Helemaal onschuldig was 
dat niet, want zo werd het bericht de wereld in geholpen 
van het bestaan van een Sint-Barbaraklooster, dat er in 
werkelijkheid helemaal nooit is geweest.45

Op iets vergelijkbaars lijken we ook de familie Leth-
maet te kunnen betrappen, maar nu met een rol voor 
Erasmus. Walvis bewaart namelijk het bericht dat deze 
op Sint-Marcusdag 1492 op de leeftijd van zesentwintig 
en een half jaar tot priester zou zijn gewijd, en beroept 
zich daarvoor op het doopregister van het geslacht der 
Lethmaets, ‘’tgeen ik gezien hebbe’, zegt hij erbij.46 Die 
datum is zonder twijfel fout: in het bisdom Utrecht von-
den priesterwijdingen altijd op zaterdag plaats,47 maar 
Sint-Marcusdag (25 april) viel in 1492 op een woensdag. 
Maar wat doet een bericht over Erasmus, die beslist 
géén familie was, in een doopregister-Lethmaet? Jam-

41. Zo interpreteert met name ook Zsuzsanna van Ruyven-Zeman 
in het derde deel van het Corpus Vitrearum (2002), p. 71. Zie ook R.A. 
Bosch, De 72 glazen van de Sint Janskerk in Gouda (Delft 2008), 70.
42. Deze bronnen alle genoemd op de aangehaalde plaats uit het 
Corpus Vitrearum.
43. Collectie Varia inv. 6328 fol. [2v].
44. Walvis, Beschryving II, 117-8; 179; Goudsche Kerk-zaaken (ed. Abels, 
Hallebeek en Schoon) 71; 106; 112; 120.
45. Koen Goudriaan, ‘De Sint Barbarakapel: een multifunctioneel 
gebouw’, Tidinge van die Goude 16.2 (1998) 51-64, aldaar 58-62.
46. Walvis, Beschryving I 261. Zoals we al zagen – hiervoor noot 67 
–  beroept Walvis zich voor dit gegeven ook op Bockenberg, maar 
die noemt niet de datum.
47. G. Brom, ‘Naamlijst der priesters, die in het bisdom Utrecht 
gewijd zijn van 1505 tot 1518’, Archief Aartsbisdom Utrecht 23 (1896) 
386-471; 24 (1897), 1-85.
48. Collectie Varia inv. 6328 fol. [3r].
49. Walvis, Beschryving I, 269.
50. Namelijk Allen, Opus epistolarum V, nr. 1359.
51. Collectie Varia inv. 6328 fol. [2r], uit Erasmus’ Apologia tegen de 
kartuizer Petrus Sutor alias Pierre le Couturier.
52. Th.J. ab Almeloveen, Amoenitates theologico-philologicae (Amster-
dam 1694).
53. Almeloveen, Amoenitates, 62-93.
54. Almeloveen, Amoenitates, 37-62.
55. Walvis, Beschryving I, 259-275.



15

Ti
di

ng
e 

20
19

zou dus best kunnen dat er een originele brief van Eras-
mus verloren is gegaan. Maar we weten om welke brief 
het gaat,50 en daarin doet Erasmus beslist niet de veron-
derstelde mededeling over zijn geboortestad. Wel haalt 
mr. Hendrik nog een uitspraak van Erasmus aan waarin 
deze Herman Lethmaet zijn conterraneus noemt:51 zijn 
landgenoot. Maar dit betekent dat ze allebei Hollanders 

(‘Bataven’) waren, níet dat ze uit dezelfde stad kwamen.
Het zou ook kunnen dat iemand anders het verhaal 

over de gestolen brief heeft uitgesponnen uit de ech-
te gegevens in het kistje. De eerste maal dat het op-
duikt, is in het theologische hoofdwerk van Theodorus 
van Almeloveen, de Amoenitates theologicae-philogicae 
(Theologisch-letterkundige lieflijkheden) uit 1694.52 Al-
meloveen was een veelzijdig geleerde, die van 1687 tot 
1697 zijn dagen in Gouda sleet als geneesheer. Hij was 
protestant, en had – anders dan iets later kennelijk Wal-
vis – toegang tot de Erasmiana in de Librije. Zo kwam het 
dat hij de brieven uit de collectie-Lethmaet integraal kon 
uitgeven in genoemd theologisch werk.53 

Aan die editie gaat een merkwaardige passage vooraf 
waarin hij de gestolen brief te berde brengt. Almeloveen 
kleedt zijn relaas met enig gevoel voor dramatiek in als 
een bezoek aan de Librije. Bij binnenkomst valt zijn oog 
meteen op het portret van Erasmus dat daar aan de muur 
hangt. Dan schakelt hij over op de diefstal van de brief, 
en lucht zijn gemoed over het feit dat de Gouwenaars 
niet beter hadden opgelet. Vervolgens gaat hij zitten 
lezen in een uitgebreide brief van de jurist Bernardus 
Costerus, die betoogt dat iemands echte geboortestad 
niet de plek is waar hij toevallig is geboren, maar de 
stad waar zijn familie burgerrecht heeft; uiteraard wordt 
dit op Erasmus toegepast. Als hij door de brief heen is 
– aldus Almeloveen – komt de Opzichter van de Librije 
(Bibliothecae Praefectus) binnen, aan wie hij het verhaal 
over de diefstal voorlegt. De Opzichter verklaart dat hij 
ondanks langdurige pogingen hierover nooit iets zekers 
boven water heeft gekregen. Uiteindelijk houden ze het 
er maar op dat onontwikkelde lieden aan Erasmus zelf 
in de mond hebben gelegd wat in werkelijkheid voor re-
kening van Reinier Snoy kwam (namelijk dat Erasmus in 
Gouda was geboren).54

Synthese bij Walvis

We beëindigen deze rondgang bij Walvis. In het eerste 
boek van zijn Beschryving bespreekt hij de geleerde man-
nen die Gouda heeft voortgebracht. Onder hen is ook 
Erasmus, aan wie hij een uitvoerige schets wijdt.55 Die 

Titelblad van Amoenitates door Almeloveen (books.google.nl)
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begint met een gedetailleerde beschrijving van zijn le-
vensloop, vervolgt met Erasmus’ grafschrift in Basel en 
andere lofprijzingen aan het adres van de humanist, en 
bevat ten slotte een uitvoerig betoog over de vraag of 
het terecht is Erasmus tot de Goudse geleerden te re-
kenen.

Voor de eigenlijke levensschets gebruikt Walvis een 
veelheid aan uitgegeven bronnen, die in het algemeen 
in het voorgaande al besproken zijn. De meest intrige-
rende onuitgegeven schriftelijke bron is het doopregis-
ter van de familie Lethmaet, waaraan ook al aandacht is 
geschonken. Merkwaardigerwijs heeft hij de Erasmiana-
handschriften niet ingezien: gunde men hem als katho-
lieke pastoor dat voorrecht niet? In ieder geval citeert 
hij de bekende aan Snoy toegeschreven uitspraak niet 
direct uit het handschrift, maar via Valerius Andreas en 
Almeloveen.56 

Het aantal nieuwe elementen dat hij nog toevoegt aan 
het Goudse verhaal over Erasmus is niet groot. Dat Eras-
mus’ vader ‘Praet’ wordt genoemd, ontleent hij aan de 
brief van Baudius uit 1607. Maar Walvis heeft als extra 
bijzonderheid dat men de huizen aanwees waar hij ge-
woond zou hebben: in de Vijverstraat en in de Peper-
straat tussen de Kuipersteeg en het houten brugje.57 Dat 
huis in de Peperstraat heb ik met behulp van het reper-
torium-Matthijs niet teruggevonden. Datzelfde reperto-
rium leert dat de Vijverstraat gerooid is op het terrein 
van het afgebroken klooster van de  minderbroeders, 
dus na circa 1575. Het moet hier om een heel late legen-
de gaan. Het optreden van schoolmeester Pieter Winckel 
als voogd van Erasmus was bekend uit de schriftelijke 
bronnen voor de biografie van Erasmus; voor zover be-
kend is Walvis de eerste die er de draai aan geeft dat 
Winckel Erasmus’ oom was.58 Ten slotte haalt Walvis ook 
de laatste kloosterling van Stein, Diephorst, aan voor 
het verhaal dat men Erasmus nog in de nacht van zijn 
geboorte met een schuitje naar Rotterdam zou hebben 
gebracht. Diephorst op zijn beurt zou zich op het ge-
tuigenis van ‘oude luiden’ hebben beroepen.59 Meer dan 
een variant op de stelling ‘geboren te Gouda, opgevoed 
te Rotterdam’ (Snoy)60 is dit niet. Voor de verplaatsing 
van een pasgeborene van Gouda naar Rotterdam in een 

late herfstnacht kwam een schuitje over de IJssel natuur-
lijk eerder in aanmerking dan een wagen over Schielands 
Hoge Zeedijk. Dit kon iedereen verzinnen.

Belangwekkender dan deze details is de argumentatie 
waarmee Walvis Erasmus als geleerde voor Gouda claimt. 
Dat dit een omstreden kwestie is, daarvan is hij zich vol-
ledig bewust. Over de geboorte van grote mannen – zegt 
hij – is altijd veel getwist, zoals over die van Constantijn 
de Grote, Homerus en Karel de Grote. En dat geldt ook 
voor Erasmus: ‘Der Goude eigend haar den grooten Eras-
mus toe’.61 Hoewel hij de strijd over Erasmus’ geboorte 
dus bij voorbaat als onbeslecht beschouwt, somt Walvis 
toch de ‘bewijzen’ voor zijn geboorte in Gouda op. Zijn 
hoofdargument ontleent hij aan Almeloveen. Het zou 
best kunnen dat Erasmus in Rotterdam is geboren. Maar 
is hij daarom minder een Gouwenaar? Wat echt telt is 
de achtergrond van zijn ouders. Hier maakt hij dus ge-
bruik van de juridische verhandeling die Almeloveen had 
ontlokt aan Bernardus Costerus. Costerus (1645-1735) 
was een gepromoveerd jurist die was geboren in Woer-
den, in Gouda school had gegaan, en later zijn stad en 

56. Walvis, Beschryving I, 268-9; Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica 
(Leuven 1643) 175; Almeloveen, Amoenitates, 61. Anders: Abels in Ti-
dinge van der Goude 24 (2006), 123.
57. Walvis, Beschryving I, 259.
58. Walvis, Beschryving I, 260.
59. Walvis, Beschryving I, 268.
60. Door Walvis op dezelfde pagina aangehaald.
61. Walvis, Beschryving I, 268. Titel van het artikel van Paul Abels in 
Tidinge van der Goude 24 (2006).
62. Costerus: NNBW 6 (1924) 357. Almeloveen, Amoenitates, 44-60; 
Walvis, Beschryving I, 269-70.
63. Walvis, Beschryving I, 259.
64. G. Avarucci, ‘Due codici scritti da ‘Gerardus Helye’ padre di 
Erasmo’, Italia medioevale e umanistica 26 (1983) 215-255; Goudriaan, 
‘Erasmus en Gouda, een vluchtige relatie’. 
65. Walvis, Beschryving I, 269.
66. Bekend is de grafrede die Erasmus als jonge monnik schreef 
voor Bertha Heye. Deze is overgeleverd in het Scriverius-hand-
schrift en voor het eerst gedrukt in de Leidse editie. Zie nu de ver-
taling door Piet Zuijdwijk, ‘Erasmus’ grafrede. Ter gelegenheid van 
de begrafenis van de Goudse weduwe Bertha van Heyen’, Tidinge 
van die Goude 34.1 (2016), 4-19. Maar overleveringen over Erasmus 
beroepen zich nooit op de familie Heye.
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het Grootwaterschap Woerden als bestuurder diende.62 
Erasmus’ ouders hebben nooit de bedoeling gehad – 
zeggen Costerus en Walvis – om in Rotterdam te verblij-
ven: ze waren daar slechts passanten. Doorslaggevend 
is de plaats waar de vader het burgerrecht genoot, en in 
het geval van Erasmus was dat Gouda. 

Al aan het begin van zijn relaas over Erasmus heeft 
Walvis trouwens de lezer op deze visie voorbereid:

Wat Rotterdam op sijne smuik-geboorte ook roeme, 
hy [=Erasmus] is, sijnen oorsprong en geest, niet aan 
haaren grond, maar den onsen schuldig.63

Hij corrigeert dan de mening dat Erasmus’ vader uit 
Zevenbergen kwam. Met een beroep op Baudius’ relaas 
over Gerrit Praet stelt hij daartegenover onomwonden 
dat deze Goudse wortels had. Ten overvloede: de vonds-
ten van Avarucci en ondergetekende, die uitwijzen dat 
Erasmus’ vader zich ‘van Rotterdam’ noemde, laten zien 
dat Walvis het precies op dit punt bij het verkeerde eind 
had.64

Bij het gebruik dat hij van zijn bronnen maakt, toont 
Walvis niet al te veel scrupules. Uit Almeloveen haalt hij 
het verhaal over de gestolen brief aan, maar hij verzwijgt 
dat zijn zegsman het, in navolging van de Opzichter van 
de Librije, ongeloofwaardig vond.65 De kracht van Walvis’ 
betoog schuilt vooral in de manier waarop hij zijn infor-
matie rangschikt om zijn visie op Gouda’s toe-eigening 
van Erasmus te onderbouwen.

Besluit

Toen Erasmus in 1493 uit het klooster Stein naar Europa 
vertrok, had hij in Gouda nog niet veel indruk kunnen 
maken. Het is niet verwonderlijk dat er geen persoon-
lijke herinneringen aan hem zijn opgetekend.66 Er was 
een vage notie blijven hangen dat zijn vader zielzorger 
in Gouda was geweest. We weten nu dat Gerrit Eliasz van 
1476 tot 1480 een van de vicepastoors van Gouda was. 
Maar daarna verdwijnt hij uit de bronnen, en volgens 
Erasmus zelf is hij vrij jong overleden. Laat in de zes-
tiende eeuw ging er een verhaal over zijn welbespraakt-
heid, die hem de bijnaam ‘Praet’ bezorgde. Dat zou een 

authentieke overlevering uit Goudse bron kunnen zijn.
Voor het overige was het vooral het klooster Stein dat 

de nagedachtenis aan Erasmus koesterde. Het funda-
ment daarvoor werd al gelegd tijdens Erasmus’ leven, in 
de jaren van zijn grootste roem. Men had toen nog niet 
de behoefte om hem als Gouwenaar voor te stellen. Wel 
verzamelde men zijn jeugdgeschriften die in het klooster 
waren achtergebleven. Reinier Snoy kan daarbij een ad-
viserende rol hebben gespeeld. En misschien werd ook 
toen al het bekende portretmedaillon vervaardigd.

 In de loop van de zestiende eeuw zien we twee 
versies over de afkomst van Erasmus uitkristalliseren: 
Erasmus was weliswaar geboren in Rotterdam, maar toch 
verwekt in Gouda. Of hij was geboren in Gouda maar di-
rect daarna naar Rotterdam gebracht en daar opgevoed. 
Beide vormen van het verhaal proberen de Goudse aan-
spraak op de beroemde humanist te verzoenen met het 
onmiskenbare feit dat hij zichzelf altijd Rotterdammer 
heeft genoemd. Hierbij ging de beslissende impuls niet 
uit van een eigen Goudse traditie, maar van de Europa-
wijde beroemdheid van Erasmus. Ook in deze fase ver-
vulde het klooster Stein een sleutelrol.

Het humanisme waarvan Erasmus de kampioen was 
geweest, vormde een erfenis die het gezuiverde katho-
licisme van na het Concilie van Trente deelde met het 
protestantisme. Belangstelling voor Erasmus’ biogra-
fie en een eventuele plek daarin voor Gouda vinden we 
dan ook niet alleen bij geleerden van rooms-katholieke 
signatuur, maar ook in kringen rond de nieuw gestichte 
Leidse universiteit. 

In het midden van de zeventiende eeuw kreeg de 
Goudse Librije tot tweemaal toe een belangrijke schat 
aan Erasmiana in handen. Dit werd een bron van ste-
delijke trots waarin zowel katholieken als protestanten 
zich herkenden. Maar bij alle lokale patriottisme rond 
de figuur van Erasmus hield de Goudse intelligentsia het 
hoofd toch koel. Het is nog maar de vraag of de Gouwe-
naars ooit echt in de Goudse afkomst van Erasmus heb-
ben geloofd.


