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Gelezen werd er alleen aan het begin en het einde van Anton Zijdervelds voordracht. Hij begon met een citaat uit het wereldberoemde
boek van onze oud-stadgenoot. Het was een passage waarin Erasmus de spot drijft met geleerden. Dat zette de toon. In een briljante
conference behandelde hij, met een gezonde dosis zelfspot, twee
onderwerpen.
In het eerste deel stelde hij vragen als wat humor eigenlijk is, wat
voor effect het op ons heeft en waarom we lachen. We lachen onder meer omdat we ineens zien en inzien dat we zaken die we belangrijk vinden ook anders kunnen beoordelen. Lachen en humor
kunnen soms verontrustend zijn, maar vaak ook bevrijdend en verhelderend. Hij lardeerde zijn voordracht met voorbeelden die het
gehoor vaak tot een schaterende lach, soms tot een besmuikte
glimlach verleidden.

EGG NIEUWS:

AGENDA 2011::

• 12. juli: “Erasmus–
“Erasmus–
Boottocht”: Dagtocht
Gouda - Rotterdam, z.
pagina 3.
• 10 september Erasmus
markt in Vroesentuin
tijdens Open Monumentendag.

Anton Zijderveld
Het tweede deel was ernstiger van toon. Met een knipoog naar
Erasmus trachtte Zijderveld een antwoord te vinden op de funda(www.boekhandelvangennep.nl/nl/
fotos)
mentele vraag hoe we overtuigingen kunnen hebben en koesteren zonder daarbij fanatiek te worden. Niets zo menselijk als
twijfelen, maar twijfel heeft ook zijn schaduwzijden. Zekerheid geeft
gemoedrust, maar leidt licht tot fanatisme. Boven twijfel verheven
zekerheid is doorgaans grimmig en verbeten. Zijderveld suggereerde een uitweg uit dit dilemma aan de hand van een citaat van
Goethe: ‘Als we de twijfel niet hadden, zouden we geen vrolijke
zekerheid kunnen bezitten’. Dit deel van de voordracht leidde tot
instemmend gemompel.

De spreker besloot met het beroemde einde van de Lof der Zotheid:
Een ovationeel applaus en verscheidene geschenken waren zijn
deel.

• 27.10 Erasmusnacht:
Erasmusnacht:
Traditionele lezing op
Erasmus’ geboortedag . M A A T S C H A P P E L I J K E S T A G E
Een waar kwartet vormden zij
voor de stage mochten zij
Redevoering over
dit jaar, “onze” maatschappelij- besteden aan bestudering van
“Tafelmanieren tijdens
ke stagiaires van het Coornde Lof der Zotheid . Floris, Rik
Erasmus” wordt gehertgymnasium. In de aanloop
en Boudewijn hielden de behouden door Alexandra
naar 1 april, de dag van de Lof
wuste avond een prachtig
GabaGaba- van Dongen –
der Zotheidslezing, verrichtten
betoog; keurig in samenconservator aan het
zij voor het Erasmusgenootspraak opgesteld, waarbij zij
Museum Boijmans van
schap allerlei hand- en spaneen knap staaltje samenwerBeuningen.
diensten. De climax werd beking ten tonele voerden. Lau• Begin Januari 2012:
NieuwjaarsNieuwjaars-borrel.

reikt op bovengenoemde
avond. Een aanzienlijk deel
van hun beschikbare lesuren

rens koos voor een schriftelijke weergave van hetgeen zijn
kompanen betoogden in de

Stagiaires met Carolyt Koops.
(Foto van Anita bij de kaasboerderij “Klooster Steyn”)

vorm van een brochure. De
knapen zag hun inspanning
beloond met een uitstekend
stageverslag. Om de uitreiking
van het verslag een feestelijk
tintje te geven bezocht moeder
Margaretha samen met hen
kaasboerderij “Klooster Stein”,
alwaar boerin Anita een heerlijk
zelfgemaakt yoghurtijsje op
tafel toverde !
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VLIEGENDE START STUDIEKRING
Woensdag 18 mei is de studiekring van het
Erasmusgenootschap Gouda voortvarend
van start gegaan. Bestudeerd wordt het
Liber Antibarbarorum, in de wandeling beter
bekend als de Antibarbari. Erasmus begon
dit werk op 19-jarige leeftijd als novice in
het klooster te Steyn bij Gouda. In 1494
werkte hij het in dialoogvorm om toen hij
secretaris was van Hendrik van Bergen,
bisschop van Kamerijk. Het verscheen echter pas in nog verder bewerkte vorm in
1520 bij zijn vaste uitgever Froben in Bazel.

den van de studiekring, genoten en vrienden van het genootschap, zich eerst over
het eerste deel van de tekst gevolg gevend
aan Erasmus’ aansporing Ad Fontes (terug
naar de bronnen). Tijdens het tweede deel
van de avond werd soms ernstig, soms
vrolijk gediscussieerd over de actualiteitswaarde van het boek. De volgende bijeenkomst is op woensdag 22 juni. Albert Thijink zal de inleiding verzorgen. Er is nog
plaats voor enige liefhebbers van Erasmus’
werk. Opgeven bij het secretariaat.

Wil Arts

Na een inleiding van Wil Arts bogen de le-

PODIUM EXCELLEERT

Toneelgroep Podium.
(Foto: www.toneelgroeppodium.nl/index.php?
CurrentPage=miPodium)

Op de avond van de ‘Lof der Zotheid’lezing voerde de toneelgroep Podium
na de pauze een tweetal dialogen op
uit Erasmus’ Samenspraken. Dit tot
groot enthousiasme van de in groten
getale opgekomen vrienden en relaties van het Erasmus Genootschap.
Niet alleen bewondering was het deel
van de spelers, maar ze werden ook
nog eens overladen met attenties.
Kennelijk smaakte het optreden van
Podium naar meer.

“o crassum ingenium!
suspicor fuisse
batavum” (Erasmus
“De naufragio”)

(Wat een plompe
geest! Ik vermoed

ERASMUS-BOOTTOCHT

dat het een Hollander

De al lang door het EGG geplande boottocht tussen Gouda en Rotterdam - de twee steden
die een belangrijke rol speelden in Erasmus’ jeugd –zal op 12 juli plaatsvinden ( z. foto van
de boot op pagina 2 en het programma op pagina 3). Graag spoedig aanmelden in verband
met het aantal beschikbare plaatsen.

was)

NOTITIES VAN DE REDACTIE
Boektip:

Erasmus, Cornelis Augustijn,

Ambo - Baarn,200 p., 1986,

Ons team::
Genoten: Albert Thijink, Aurora Ruiz-Rosado,
Bas van Beukering, Carolyt Koops, Elisa Hau,
Eve Ahrens, Henkjan Sprokholt, Maurits Tompot, Menno Meyer, Paul Rietjens en Wil Arts.

ISBN 90-263-0777-2
(Een heldere uitgewogen biografie van
Erasmus)

Eindredactie: Eve Ahrens, Aurora Ruiz-Rosado
Boot “Jan Salie”.
(Foto:www.reederijdeijsel.nl)
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