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UITNODIGING LEZING
Het Erasmus Genootschap Gouda organiseert
samen met de archeologische vereniging Golda
in Arti Legi op dinsdag 22 november a.s. een
boeiende, avondvullende lezing met prachtige
lichtbeelden onder de titel ‘Erasmus’
thuisklooster in Stein.

Fotomontage maquette bij boerderij
Alles wat u altijd al wilde weten’. In de lezing
worden de bevindingen gerapporteerd van een
gemeenschappelijk onderzoeksproject, waarin
vragen werden gesteld als: Wat weten we
eigenlijk van Erasmus’ thuisklooster dat wel het
elfde Goudse klooster is genoemd? Wat had
Erasmus zelf er in zijn brieven en korte
levensbeschrijving over te vertellen? Hoe
ontstond het en hoe ontwikkelde het zich
verder? Hoe was het religieus en bestuurlijk
ingebed? Hoe ging het er binnen het klooster
aan toe? Hoe zag het eruit? Kunnen we het
misschien na bijna 500 jaar weer tot leven
wekken? De regie van het project berustte bij
Wil Arts, Bas van Beukering en Marcel van

Dasselaar. Wil Arts zal de lezing verzorgen en
hij, Bas van Beukering en Marcel van Dasselaar
zullen na afloop ervan graag de gerezen vragen
zo goed mogelijk trachten te beantwoorden. De
lezing begint om 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Zoals gebruikelijk wordt u
verwelkomd met koffie en thee.
GOUDSE GLAZENDAG
Op zaterdagmiddag 1 oktober vond in de
Goudse Sint Jan weer de traditionele jaarlijkse
Glazendag plaats. Ditmaal met een lezing van
onze vriend prof. dr. Jan van Herwaarden over
‘Erasmus en de Goudse glazen’.

Beeldmateriaal voor de Goudse Glazen?
Centraal stond de vraag naar de relaties tussen
het beeldprogramma op de glazen en het
gedachtegoed van Erasmus en vervolgens of er
via de opdrachtgevers van de glazen en de
totstandkoming van het beglazingsprogramma
lijnen naar Erasmus te trekken zijn. Het was
een mooie lezing, waarin Van Herwaarden –
toch zachtmoedig gestemd – zo af en toe
strenge reprimandes uitdeelde aan deze en
gene.
GOUDOLOGIECURSUS ‘ERASMUS & GOUDA’
De door het Historisch Platform en Erasmus
Genootschap georganiseerde Goudologiecursus
over Erasmus en Gouda, die in Cinema Gouda
op de zaterdagochtenden van 10 september tot
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1 oktober werd gegeven was een groot succes.
Liefst 120 enthousiaste cursisten hingen aan de
lippen van de docenten. ‘Een tien met een
griffel’ stelde Platformvooorzitter Ineke
Verkaaik tevreden vast. Het Erasmus
Genootschap is haar en haar mannen veel dank
verschuldigd voor de vlekkeloze organisatie.
ZOTTE ZATERDAG
Op zaterdag 15 oktober werd in de binnenstad
van Gouda weer met grote zwier Zotte Zaterdag
gevierd ter herdenking van Erasmus’ geboorte
en diens ‘Lof der Zotheid’.

Omdat het een lustrum van dit volksfeest
betrof, was de opzet grootser dan ooit. In het
Oude Stadhuys, Arti Legi, de Agnietenkapel, de
St. Jan en Museum Gouda vonden allerlei
activiteiten plaats. Door de stad trok een
kindertocht geleid door Margaretha Goudana,
de moeder van Erasmus. Die tocht werd
begeleid door een stoet van prachtig getooide
dames,
zwaardvechtende
ridders,
pijl
schietende
soldaten
en
middeleeuwse
muzikanten die nog de hele middag het
winkelende publiek vermaakten. Als Erasmus
Genootschap vertoonden we in Arti Legi een
viertal films over Erasmus, welke films werden

afgewisseld door een zevental Goudse dichters
die hun gedichten over Erasmus en Gouda
overtuigend en soms zelfs hartstochtelijk
voordroegen. In de hal van Arti Legi werd ook
voor het eerst Toet de Rooij’s maquette
tentoongesteld van Erasmus’ thuisklooster in
Stein samen met de gereconstrueerde
plattegrond van het klooster door Marcel van
Dasselaar en de artist’s impressions van Menno
Meyer.

Verrassend was dat niet alleen Erasmus’
moeder uit de doden was opgestaan, maar ook
diens leraar en voogd Pieter Winckel en zijn
weldoenster en troosteres Bertha van Heyen.

Waar moet dit naartoe?
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