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Lezing 5 september, aanvang 20.00 uur 

Maandagavond 5 september vindt in de Agnietenkapel de lezing getiteld ‘De wereld van Joos 

Balbian, alchemie in Gouda rond 1600’ plaats. 

Spreekster is Annelies van Gijsen. 

Toen Joos Balbian (1543) zich in 1596 in Gouda vestigde, waar 

hij in 1616 overleed, had hij al een bewogen leven achter de rug. 

Toen Balbian naar Gouda verhuisde, bevond zich in zijn bagage 

al een verzameling teksten over alchemie. In de loop van de 

jaren zou hij die blijven uitbreiden. Uiteindelijk schreef hij bijna 

tweehonderd prozateksten, gedichten en recepten over de ‘steen 

der wijzen‘ over uit handschriften en gedrukte boeken. 

In latere tijden zijn de alchemisten vaak afgeschilderd als 

verblinde en hebzuchtige dwazen. Dit doet bepaald geen recht aan de visie op de alchemie 

van Balbian zelf, van zijn tijdgenoten en van hun voorgangers. In hun ogen was de alchemie 

een eerbiedwaardige en zeer oude wetenschap, die zich bezighield met diepzinnige 

natuurfilosofische vraagstukken. De alchemistische traditie was daarbij sterk religieus 

gekleurd: het zoeken naar de ‘steen der wijzen’, of het levenselixir, vereiste niet alleen 

deugdzaamheid en vroomheid, maar het bracht de ‘kinderen der wijsheid’ ook tot het ‘ware 

goud’ van de spirituele transformatie. 

Annelies van Gijsen (1953) heeft Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht 

gestudeerd.  

 

Oproep 

Boeken met betrekking tot de historie van Gouda zijn een welkome aanvulling in het archief 

van die Goude. Schroom niet om contact op te nemen met maartje.alkema@planet.nl 

 

Ledenwerfactie 

Om de doelstelling van de vereniging te bevorderen en te verspreiden, streeft uw bestuur naar 

uitbreiding van het ledental. De wens is om in het jubileumjaar 2007 uit te komen op een 

ledental van 1000. Te hoog gegrepen? Een actie van (bestuurs)leden binnen een groep mensen 

met belangstelling voor het verleden van Gouda bleek succesvol. Zijn er binnen uw vrienden- 

en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor die Goude? 

 

Website 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die de vereniging onderneemt?  

Bezoek dan onze website: www.diegoude.nl 

 

Data 

2 t/m 4 september Gouds cultuurfestival 

10 en 11 september  Open Monumenten Dagen 

17 september excursie Turnhout, aanmelding nog mogelijk 

17 september lezing/fietstocht ‘sluizen in en rond Gouda’ 
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