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ERASMUS EN ZIJN DRUKKERS
Op donderdag 19 april vond in het mooie Arti
Legi het door het Erasmusgenootschap en de
Drukkerswerkplaats
georganiseerde
minisymposium over ‘Erasmus en zijn
drukkers’ plaats. Het druk bezochte symposium
stond onder de inspirerende leiding van Petra
Luijkx, bestuurslid van beide organiserende
instellingen. De eerste spreker was dr. Marieke
van Delft, conservator oude drukken van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

De titel van haar lezing luidde: ‘Een nieuw
medium voor het geschreven woord’. In een
glashelder betoog liet zij zien hoe de door
Gutenberg
aangebrachte
revolutionaire
vernieuwingen in de boekdrukkunst
het
geschreven woord een geheel nieuw impuls
gaven. Zonder die vernieuwingen waren
Erasmus en Luther nooit zo beroemd geworden
en hadden hun pennenvruchten nooit zo’n
grote invloed en verspreiding gekend. De
maatschappelijke invloed ervan valt slechts te
vergelijken met de revolutionaire invloed die
de elektronische media vandaag de dag hebben
op de informatievoorziening en communicatie.

Wat natuurlijk de vraag oproept: had Erasmus
getwitterd? Vast wel, luidde haar antwoord.
Na de pauze sprak drs. Jan Willem Klein, oudmedewerker van het Streek Archief MiddenHolland (SAMH) over ‘De drukkers van
Erasmus’.
Hij betoogde dat Erasmus onvoorstelbaar veel

heeft gepubliceerd en dat ook nog eens bij vele
drukkers. Daarnaast verschenen er – zeer tegen
zijn zin - ook nog eens allerlei roofdrukken.
Klein begon zijn lezing met een verwijzing naar
de door de Drukkerswerkplaats voor de
bezoekers vervaardigde feestelijke bladwijzer.
Daarop was te lezen dat Erasmus de
Gouds/Antwerpse drukker Gheraert Leeu ‘een
kundig beoefenaar van de boekdrukkunst en
een zeer beminnelijk mens’ had genoemd na
diens bezoek aan het klooster in Stein. Hij
stelde de vraag waarom Erasmus nooit iets van
zijn werk door Leeu heeft laten drukken? Het
antwoord kwam aan het eind van zijn betoog:
simpelweg omdat Leeu al in 1493 overleed en
Erasmus pas in 1495 voor het eerst iets naar de
drukker bracht. Maar dit was natuurlijk slechts
bedoeld als een aardig terzijde. De hoofdmoot
van zijn doorwrochte voordracht ging over de
relatie van Erasmus met zijn meesterdrukkers
Aldo Manuzzio in Venetië, Dirk Martens
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in Antwerpen/Leuven en Johann Froben in
Bazel. Zij waren het die de meeste of
belangrijkste eerste drukken van Erasmus’
werken het licht lieten zien.
Het was, getuige de vele tevreden gezichten,
een mooie avond . De sprekers kregen als dank
natuurlijk vriendelijke woorden en mooie
geschenken van Petra Luijkx. Niet alleen
bloemen en allerlei lekkers, maar bovenal:
boeken. Vanzelfsprekend uit eigen fondsen.

iedereen ook evenzeer overtuigd was dat
Goudriaan de juiste veronderstellingen maakte
voor een correcte interpretatie van zijn
archiefvondst. Wordt zonder twijfel vervolgd.
“GIRL POWER”
Zo af en toe trekken baldadige, door alcohol
benevelde hangjongeren het ANWB-bord, dat
verwijst naar de plaats waar ooit Erasmus’
thuisklooster stond, scheef.

VOORDRACHT GOUDRIAAN
Op verzoek van het bestuur van het
Erasmusgenootschap hield
prof.dr. Koen
Goudriaan, emeritus hoogleraar middeleeuwse
geschiedenis aan de VU, op donderdag 22
februari een boeiende inleiding voor de
lees/studieclub.

De vliegende brigade van het Erasmus
Genootschap trekt er dan op uit. Hier het meest
recente
rapport
van
de
brigade:
‘Reparatiewerkzaamheden Erasmusbord Stein
volbracht d.d.10/04/2018. Kosten nihil;
satisfactie aanzienlijk. Leve het Genootschap!’

Dit naar aanleiding van zijn artikel ‘Erasmus en
Gouda: een vluchtige relatie’ in De Schatkamer
(jrg. 31, no. 3). Iedereen was onder de indruk
van het betoog. Dat betekent echter nog niet dat

UITSTEL VOORDRACHT VAN HERWAARDEN
De inleiding die prof.dr. Jan van Herwaarden op
8 mei a.s. voor de lees/studieclub over ‘De
huwelijken van Erasmus’ zou houden, kan door
onvoorziene omstandigheden helaas geen
doorgang vinden. Nu maar hopen dat van
uitstel geen afstel komt.
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