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UITGELEZEN 

Nico Habermehl, Sporen van Erasmus in Gouda 

Christiaan van der Spek 

Er is een nieuw boekje verschenen van de 
hand van Gouda's produéHefste historicus. 
In opdracht van het Erasmus Genootschap 
Gouda heeft Nico Habermehl zich dit maal 
toegelegd op Erasmus en de band van deze 
grote humanist met de stad Gouda. In Spo
ren van Erasmus komen de verschillende as
peéten van Erasmus' 'Goudse Link' op toe
gankelijke wijze aan bod. Van zijn jeugdjaren 
aan de Goudse School op de markt tot aan 
zijn weigering in 1514 om terug te keren naar 
het klooster Stein omdat hij naar eigen zeg
gen niet was gemaakt voor het strenge en 
sobere kloosterleven. 

Het boekje begint - uiteraard - met de discussie omtrent 

de geboorteplaats en het geboortejaar van Erasmus. Er 

wordt ingegaan op de geschiedenis van zijn ouders en 

en passant passeren de belangrijkste argumenten voor 
en tegen Rotterdam of Gouda als geboortestad de re

vue, zonder dat hier overigens duidelijke conclusies aan 

worden verbonden. Na zijn Goudse schooltijd maakt de 

jonge Erasmus enkele omzwervingen langs verschillende 

scholen in het land, maar in 1487 keert hij terug naar 
Gouda om op verzoek van zijn voogden en oude vriend 

Cornelis van Woerden toe te treden tot het klooster 

Stein. In 1492 ontvangt Erasmus in de Dom te Utrecht 

zijn priesterwijding. 

Desidirius Erasmus door Hans Holbein de Jonge 

Hierna vervolgt het boek met een beschrijving van 

de verschillende Goudse contacten die een belangrijke 

of minder belangrijke rol in het leven van Erasmus heb

ben gespeeld en die in zijn brieven naar voren komen. 

Zijn tweede moeder Bertha van Heyen, de mogelijke 
verliefdheid die Erasmus had opgevat voor de non Eli

sabeth, en zijn jeugdvriend Servaas Rogier die hem later 

als abt van het klooster Stein zou gelasten terug te keren 

naar zijn moederklooster zijn hier enkele voorbeelden 
van. De uitgebreide beschrijvingen van de jeugdvrien

den geven het boek een wat versnipperd karakter, maar 

laten tegelijkertijd zien dat de band van Erasmus met 



Gouda verder gaat dan de aanwezigheid van een hoogst 

discutabele kinderstoel. Habermehl spreekt zelfs over 

een heuse 'Goudse Kring' die een pioniersrol vervulde 
bij het verspreiden van het humanisme in Holland. Er 

was sprake van een wisselwerking tussen Erasmus en zijn 

Goudse vrienden, van wederzijdse beïnvloeding op basis 

van gelijkwaardigheid. Vooral dit aspect maakt de koop 

en het lezen van Sporen van Erasmus meer dan de moeite 

waard . 
Habermehl sluit af met de verdienste van het Erasmi

aanse gedachtegoed voor Gouda na het vertrek van de 

grote geleerde uit Stein in 1493. Hij noemt de Erasmiana 

in de voormalige Stadslibrije, de humanistische gedach
ten in de Goudse Glazen en de recentelijk door het Eras
mus Genootschap Gouda ondernomen initiatieven om 

deze Grootste Gouwenaar een prominentere plaats in de 

stad te geven. 
Het kleine boekje (slechts 36 pagina' s) is mooi vorm 

gegeven en rijk geïllustreerd met foto's van Nico J. Boer
boom. Sporen van Erasmus is een aanrader voor iedereen 

die geïnteresseerd is in de Goudse geschiedenis en ant
woord zoekt op de vraag hoe 'Gouds' Erasmus nu eigen
lijk was . 
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