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Op 13 juli 1961 benoemde de Gemeenteraad de historicus drs. E.
van Gulik tot de nieuwe gemeentebibliothecaris van Rotterdam.
Als zodanig volgde hij de classicus dr. C. Reedijk op, die tot onder-
bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag was
benoemd. In de periode voorafgaande aan zijn benoeming te
Rotterdam was Van Gulik als conservator van de gedrukte werken
verbonden aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

De in eikenhout gelambrizeerde kamer van de bibliothecaris be-
vond zich in de statige Centrale van de Gemeentebibliotheek aan
de Nieuwemarkt nr. 1. In de Erasmuszaal boven in het gebouw
was een permanente expositie ingericht over leven en werk van de
Rotterdamse humanist Erasmus.

Bij Van Guliks aantreden in 1961 had de Gemeentebibliotheek
naast de Centrale in totaal 10 filialen, verspreid over de stad. Een
belangrijk onderdeel van het totale boekenbezit van de Centrale
vormde de Erasmuscollectie. Terugblikkend op Van Guliks ambts-
periode (1961-1973) en zijn wetenschappelijke werkzaamheden
sindsdien kan ik niet anders dan constateren dat deze Erasmus-
collectie en de persoon van Erasmus een speciale plaats in zijn
aandachtsveld hebben gehad.

Zelf ben ik in 1976 als beheerder van de Erasmuscollectie in
dienst van de Gemeentebibliotheek getreden. Mijn contacten met
Van Gulik dateren dus uit de periode na zijn pensionering. De
laatste moeizame jaren van zijn leven hebben die contacten voor-
al bestaan uit langdurige telefoongesprekken over Erasmusdruk-
ken, de stand van zaken bij de bibliotheek en het wel en wee van
oud-medewerkers.

Met de Rotterdamse Erasmuskenner drs. N. van der Blom heb ik
vaker over Van Gulik gesproken. Hij vertelde mij bijvoorbeeld hoe
Van Gulik zich bij de voorbereiding van de herdenking in 1969
van het 500ste geboortejaar van Erasmus in de commissiekamer
van de Gemeentebibliotheek had verschanst om zijn bijdragen aan
de catalogus van de Erasmustentoonstelling in Museum Boymans-
van Beuningen op tijd rond te krijgen. De fraaie uit twee delen
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