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Mooie ‘Lof der Zotheid’ lezing 
In het prachtig gerestaureerde Arti Legi hield 
Prof.dr. Edwin Rabbie, hoogleraar 
cultuurgeschiedenis aan de Erasmus 
Universiteit, op 1 april voor ons Genootschap 

een mooie lezing over Erasmus in Crisistijd.  Een 
lezing die handelde over de beroemde 
Erasmusbiografie van Stefan Zweig Triumph 
und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Door 
Erasmus’ advies Ad fontes, terug naar de 
bronnen, te volgen, liet Rabbie zien dat deze 
biografie nauwelijks op primaire en veelal op 
secundaire bronnen berust. Wie een goed beeld 
van Erasmus wil krijgen, doet er goed aan 
andere biografieën te lezen, maar wie zich een 
goed beeld van Stefan Zweig en diens reactie op 
de politieke crisis van de jaren dertig wil 
vormen, kan uitstekend terecht bij zijn prachtig 
verwoorde Erasmusbeschrijving.  Het boek is 
namelijk een nauwelijks verkapt zelfbeeld van 
Zweig. 
 
Aansluitend op de lezing bood een van onze 
grondleggers, Nico Habermehl,  zijn nieuwe 
boek over de geschiedenis van Arti Legi aan aan 
Gerard van Ham, voorzitter van Die Goude. Nico 
memoreerde onder andere dat op de  

 
 

 
plaats van het huidige gebouw eens de 
parochieschool stond waar Erasmus schoolging 
bij zijn latere voogd Pieter Winckel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard getuigde in zijn dankwoord van de grote 
verdiensten van Nico voor de Goudse 
geschiedschrijving.  Wij onderschrijven dit. Dat 
de gemeente Gouda hetzelfde oordeel heeft 
geveld, blijkt uit het feit dat Nico onlangs tot 
Ereburger van Gouda is benoemd. Van harte! 
 
Over de voorbereiding op de dood 
In het gastvrije huis van Eve en Albert 
verzorgde onze vriend Jan van Herwaarden op 
8 mei een zoals altijd indrukwekkende inleiding  
over Erasmus’ geschrift Over de voorbereiding 
op de dood. De opkomst was zeer goed en het 
peil van de discussie voortreffelijk. Reden 
genoeg om door te gaan met het lezen van 
delen uit het ontzagwekkende oeuvre van 
Erasmus. 
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Film 
Dit jaar is het thema van Open Monumenten 
Dag Op reis. Op verzoek van het organiserend 
comité heeft ons Genootschap een 20 minuten 
durende film vervaardigd met de titel: Rust 
noch Duur, op reis met Erasmus. De regie en 
productie was in handen van Bas van 
Beukering. Deze film zal op de openingsavond, 
vrijdag 12 september, in de Garenspinnerij 
worden vertoond aan genodigden. Op zaterdag 
13 september  zal de film doorlopend draaien in 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 de schoolmeesterwoning naast de 
Jeruzalemkapel, die vrij toegankelijk is. 
Speciaal voor onze vrienden organiseren wij op 
donderdagavond 23 oktober een bijeenkomst 
waar niet alleen deze film, maar ook andere 
films over Erasmus zullen worden vertoond. 
Plaats Theodorus Stichting, Westhaven 33. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
 
 

 
 

 
Bertha van Heyen 
De vertalers van ‘Gouda op schrift’ hebben 
onlangs twee grafschriften en een uitgebreide 
grafrede vertaald die de jonge Erasmus voor zijn 
net overleden weldoenster, de patriciërsweduwe 
Bertha van Heyen schreef. Deze vertalingen 
zullen te zijner tijd op de website van ‘Gouda op 
schrift’ worden geplaatst.  Het Genootschap heeft 
aansluitend actie ondernomen om een ANWB-
bord te doen plaatsen  op de gevel van het pand 
Westhaven 11    

             Ontwerp ANWB Bord Westhaven 11 

Leesclub 

Op donderdag 20 november komt de 
Lees/studieclub weer bij elkaar. Gelezen wordt 
De Spons, Erasmus’ verdediging tegen Ulrich von 
Huttens felle aanklacht. De inleiding zal worden 
verzorgd door Wil Arts.  De Spons is te vinden in 
deel 4 Verweerschriften van het bij Atheneum 
Polak en Van Gennep uitgegeven Verzamelde 
Werk van Erasmus. Plaats Westhaven 30, tijd 
20.00 uur. 
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