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IN MEMORIAM NICO HABERMEHL
Op zaterdag 25 oktober is een van onze
grondleggers, Nico Habermehl, op het IJsselhof
begraven.

Vele Gouwenaars, onder wie een afvaardiging
van ons genootschap, hebben toen met
leedwezen afscheid van hem genomen. De
begrafenisplechtigheid was indrukwekkend en
de toespraken waren mooi en ontroerend. Ook
op veel andere plaatsen zijn Nico’s grote
verdiensten voor de historiografie van Gouda
sinds zijn overlijden uitgebreid uit de doeken
gedaan. Hier rest ons slechts onze dankbaarheid
te betuigen voor zijn vele bijdragen aan het doen
erkennen van Erasmus’ belang voor Gouda. Zo
lobbyde hij in 2004 als voorzitter van Die Goude
intensief en met succes voor de verkiezing van
Erasmus tot grootste Gouwenaar ooit. In 2005
was hij een van de initiatiefnemers van het
speciale nummer van de Tidinge over Erasmus
en Gouda. In dat zelfde jaar werd mede door hem
ons genootschap opgericht, waarin hij lang actief

was. Hij verzorgde lezingen en was de schrijver
van ons prachtige boekje over de ‘Sporen van
Erasmus in Gouda en Omgeving’ dat in 2010
verscheen en vorig jaar een tweede druk mocht
beleven. Ook toen hij niet meer bestuurlijk actief
was, wilde hij zich geheel richten op zijn
onderzoek en is hij ons als vriend steeds met
raad en daad blijven bijstaan. We hebben met
Nico een van onze beste vrienden verloren en
beseffen nog niet half hoezeer we hem zullen
missen.
GROOTSTE GOUWENAAR ALLER TIJDEN
In het najaar van 2004,
dus tien jaar geleden,
schreef het Dagblad
voor Rijn en Gouwe
(Nu AD Groene
Hart) een verkiezing
uit over wie de
grootste gouwenaar
aller tijden is. Is het
iemand uit het (verre)
verleden, of juist uit het
heden? De lezers mochten het zeggen. De uitslag
van de verkiezing werd bekendgemaakt op de
bijeenkomst van de historische vereniging Die
Goude op maandag 13 december. Na een nekaan-nekrace won Erasmus het van
de toenmalige keeper van
Feyenoord en het Nederlands
elftal Ed de Goey.

Sindsdien is Erasmus niet meer
weg
te denken uit de Goudse media en het Goudse
straatbeeld.
Dankzij uw steun heeft ons
genootschap daar toe veel kunnen bijdragen en
het einde is nog niet in zicht.
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ERASMUSFILM
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat wij
op verzoek van het Comité Open Monumenten
Dag een 20 minuten durende film hadden
vervaardigd met de titel Rust noch Duur. Op reis
met Erasmus. De regie en productie was in
handen van Bas van Beukering. Deze film werd
op de openingsavond, vrijdag 12 september, in
de Garenspinnerij vertoond aan genodigden. Op
zaterdag 13 april draaide hij in de
schoolmeesterwoning naast de Jeruzalemkapel.
De reacties waren louter
positief. Dat leidde ertoe dat
op
verzoek
van
de
organisatoren van Zotte
Zaterdag de film ook op
zaterdag 18 oktober weer in
de
schoolmeesterwoning
werd gedraaid. Tot slot was
de film één van de
Erasmusfilms die op het
programma stond van de
door ons georganiseerde genoeglijke filmavond
in de St. Theodorus Stichting aan de Westhaven
op donderdag 23 oktober. Ook bij de laatste twee
genoemde gelegenheden was de ontvangst weer
enthousiast. Reden voor ons om te gaan
nadenken over een volgende film met als
onderwerp Erasmus in Gouda.
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.

LEZING
In de tijd van Erasmus en Luther deed het
gezegde de ronde dat Erasmus de eieren heeft
gelegd die Luther heeft uitgebroed. Daar zit iets
in. Toch scheidden op een gegeven moment hun
wegen. Dat had niet alleen te maken met het feit
dat hun karakters botsten, maar ook met
fundamentele verschillen in het idee of het
slechts de Goddelijke Genade is die heil
bewerkstelligt of dat daarnaast ook de mens zelf
uit Vrije Wil ertoe kan bijdragen.
Over deze kwestie organiseren wij samen met de
PKN Gouda een namiddag met een lezing,
gevolgd door een eenvoudige maaltijd, waarbij
Margaretha Goudana, de moeder van Erasmus,
bij ons zal aanschuiven. De lezing wordt verzorgd
door onze vriend Prof.dr. Jan van Herwaarden en
draagt als titel:

“Onder iedere steen slaapt een schorpioen”.
Over Erasmus en Luther, een onmogelijk maar
onlosmakelijk koppel.
Plaats: Arti Legi, Markt 27. Datum: zondag 30
november. Tijd: zaal open 16.00 uur, ontvangst
met thee en koffie; lezing 16.30-17.30 gevolgd
door een drankje; 18.00-20.00 maaltijd. De
toegangsprijs is € 12,50. Aanmelden via
bestuur@erasmusgouda.nl. Het aantal plaatsen is
beperkt: vol is vol.
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