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Lezing op 16 oktober 
‘ERASMUS EN LUTHER IN HUN TIJD‘ 

 Agnietenkapel, Nieuwe Markt, aanvang 20.00 uur 
Spreekster: mevrouw Llewellyn Bogaers 
Ook in de Erasmus-maand oktober nodigt het bestuur u uit voor een lezing. Uiteraard staat 
Erasmus in de schijnwerpers, maar nu samen met Luther. Beiden worden vanuit hun 
persoonlijke en middeleeuwse achtergrond belicht. In deze lezing gaat het om de 
overeenkomsten en verschillen tussen deze twee grote kerkhervormers.  
In de beeldvorming geldt Erasmus als bedachtzaam en Luther als strijdbaar. Is deze 
tegenstelling terecht? Erasmus en Luther hebben elk op hun eigen manier gereageerd op 
brandende kwesties. Wij kennen vooral hun botsing over 'de vrije wil', maar er zijn ook 
belangrijke raakvlakken en herkenningspunten. In deze lezing gaan wij in op de achtergrond 
van beide hervormers: hun milieu (voor Erasmus Gouda!), opleiding en levenskeuzen. Hun 
optreden wordt in het perspectief van hun eigen tijd geplaatst: hoe zijn hun denkbeelden aan 
concrete maatschappelijke vraagstukken te verbinden?  
Lewellyn Bogaers is cultuurhistorica en gespecialiseerd in de mentaliteitsgeschiedenis van 
de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. Zij heeft haar proefschrift over de identiteit van 
de stad Utrecht (1300-1600) voltooid. Een boek over de religieuze stromingen in het 16e 
eeuwse Utrecht is in de maak. Uiteraard nemen Erasmus en Luther hierin een belangrijke 
plaats in.  
Als lid, met één introducé, heeft u gratis toegang tot de lezing.  
Voor niet-leden geldt een toegangsprijs van € 5,--. 
 

Ledenwerfactie 
De ledenwerfactie is tot nu toe al een groot succes. De persberichten in de kranten en de 
informatie op de startpagina van onze website zijn kennelijk goed gevallen. Daarbij opgeteld 
natuurlijk het feit dat nu lid worden eenmalig een gratis boek oplevert. Alléén al tijdens het 
cultuurfestival op 2 september hebben zich 21 nieuwe leden opgegeven. In de 
daaropvolgende maand is dat aantal zelfs nog verdubbeld.  
De stand staat intussen op 44 nieuwe leden! 
De actie loopt nog door tot eind december. Ter gelegenheid van de Erasmusdagen op 27 en 
28 oktober komt er een nieuwe publiciteitscampagne van die Goude in de kranten. En 
natuurlijk hopen we tijdens de boekenmarkt op zaterdag 28 oktober in de Agnietenkapel 
opnieuw een aantal nieuwe leden kunnen inschrijven.  
Meer informatie bij Marianne Lint: mjanlint@xs4all.nl 

Project Erfgoedspoor 

Het project erfgoedspoor is een initiatief van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en heeft tot doel 
leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kennis te laten maken met het cultureel 
erfgoed in hun omgeving. Het Erfgoedhuis is voornemens in Gouda een project te realiseren 
waaraan meewerken het Erfgoedhuis, het Antoniuscollege en diverse cultuurhistorische 
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organisaties, waaronder Historische Vereniging die Goude. Het jaar 2007 wordt gezien als 
proefjaar. Daarna wordt gevraagd een verplichting voor drie jaar aan te gaan. 
Historische Vereniging die Goude is gevraagd te participeren in het project ‘Kijken naar 
monumenten’. Dit project betreft het eerste leerjaar van het Antoniuscollege en bestaat uit 
twee klassen VMBO TL, twee klassen VMBO TL/HAVO, drie klassen HAVO/VWO en een 
klas VWO+. De VWO+ klas krijgt extra verdiepingsopdrachten. De leerlingen brengen een 
bezoek aan een of meer door die Goude geselecteerde en beschreven monumenten. De 
opdrachten uit de Monumentenkist van het Erfgoedhuis Zuid-Holland zetten de leerlingen 
aan tot actief meedenken over behoud en beheer. 
Het project beslaat drie lessen van minimaal 1, bij voorkeur 2 lesuren: ·1. Introductieles 
(Monumentenkist, lesbrief, vragen en opdrachten uit de lesbrief). 
2. Bezoek aan de uitgekozen monumenten (waaronder begrepen een rondleiding door 
gidsen van die Goude). 
3. Verwerkingsles (presentatie onderzoeksresultaten en bespreken verdiepingsopdrachten 
VWO+). 
Van die Goude wordt de volgende bijdrage verwacht: 

 Stelt een lesbrief samen, voorzien van opdrachten op twee niveaus: VMBO en 
HAVO/VWO. 

 Zorgt voor extra VWO+opdracht in de vorm van een lesbrief. 

 Levert informatie over de monumenten op locatie. 
Het bestuur van die Goude roept leden op in dit project te participeren. Bent u 
geïnteresseerd in monumenten en kunt u goed omgaan met jongeren, dan ligt hier een 
unieke kans deze talenten te benutten. Indien u meer wilt weten of aan het project deel wilt 
nemen, kunt u contact opnemen met secretaris Henk Snaterse, tel. 536387 of e-mail 
h.snaterse@hetnet.nl . 

Erasmusdagen op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober  

Presentatie boek Het geheim van Erasmus in de Sint-Janskerk 
Vrijdagavond 27 oktober vindt de Erasmusavond plaats in de Goudse Sint-Janskerk. De 
avond begint om 20.00 uur. Centraal staat het boek Het geheim van Erasmus, geschreven 
door Maurits Tompot en Ines van Bokhoven. Die avond wordt het eerste exemplaar van deze 
historische roman over het bewogen leven van Erasmus op verrassende wijze 
gepresenteerd. De presentatie, die wordt begeleid door enkele interessante lezingen, wordt 
muzikaal omlijst. In de pauze is er gelegenheid het boek aan te schaffen. Die avond wordt 
ook de Erasmusprijs uitgereikt aan een persoon die de bekendheid van Erasmus de 
afgelopen periode heeft vergroot. 
Presentatie Tidinge Gouda en Erasmus in de Sint-Janskerk 
Zaterdagochtend 28 oktober, de geboortedag van Erasmus, vindt van 10.30-11.30 uur in de 
Sint-Janskerk de presentatie plaats van een speciale Tidinge, die geheel is gewijd aan de 
relatie tussen Gouda en Erasmus, met een keur van wetenschappelijke artikelen. De 
overhandiging van het eerste exemplaar door hoofdredacteur Jan Kompagnie wordt 
voorafgegaan door een lezing van twee auteurs: Gouwenaar Paul Abels en Rotterdammer 
Jan van Herwaarden. Van 11.30-12.00 uur bestaat de mogelijkheid de Glazen in het koor, 
die zijn geïnspireerd door Erasmus, aan de hand van deskundige uitleg te bewonderen. 
Boekenmarkt in de Agnietenkapel 
Naast deze presentatie van de Tidinge is er zaterdag 28 oktober van 10.00-17.00 uur een 
boekenmarkt in de Agnietenkapel. Hier is een keur aan oude en nieuwe boeken over het 
verleden en heden van Gouda te koop bij Historische Vereniging die Goude, Archeologische 
Vereniging ‘Golda’, antiquariaat Ad den Edel en boekhandel Verkaaik. Voor de ware 
liefhebbers zijn er die dag originele ‘Erasmutsen’ te koop. Zij zijn speciaal voor deze 
gelegenheid ontworpen door de Goudse kunstenares Mirjam Bruijn. Daarnaast vinden er 
drukkersactiviteiten plaats. Edelsmid Menno Meijer houdt een kleine verkoopexpositie van 
door Erasmus geïnspireerde kunstvoorwerpen.  
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Verder kan een stadswandeling worden gemaakt langs plaatsen die herinneren aan 
Erasmus. Voor meer informatie: www.erasmusgouda.nl. 

 

Boekentafel 
Elke zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur staan vrijwilligers van die Goude op het 
bovenplein van het stadhuis aan de Markt klaar om u te ontvangen voor een rondleiding of 
de verkoop van boeken of ontbrekende Tidingen. Ook is het mogelijk om periodieken, die uw 
bestuur maandelijks krijgt toegestuurd, in te kijken of eventueel mee te nemen. 
 

Wijziging! 
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de lezing van 27 november niet in de 
Agnietenkapel maar in de Veste gehouden. 
 

Aanmelden  
Wilt u ook meedenken en –werken binnen Historische Vereniging die Goude en bent u nog 
geen lid? Zijn er binnen uw vrienden- en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor 
die Goude? Schroomt u niet om contact op te nemen: info@diegoude.nl 
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