
Magnuslezing 2021 – Parallellen tussen pest en Corona 

Op 17 november hebben we na onderbreking 

van één jaar gelukkig weer een Magnuslezing 

mogen organiseren. De afgekondigde 

maatregelen van de regering maakten het 

mogelijk om met strenge veiligheidsmaatregelen 

en hygiëne er weer een mooie voorstelling van 

te maken. En de reden waarom de Magnuslezing 

vorig jaar niet door kon gaan, droeg voor deze 

lezing juist het hoofdonderwerp aan: de 

overeenkomsten tussen de Coronapandemie en 

de pestepidemieën in de Middeleeuwen. 

De Vereniging Historisch Anloo, de stichtingen Rondom Magnus en Vrienden van de Magnuskerk, en 

de wijkkerk van de protestante gemeente Zuidlaren-Anloo sloegen de handen ineen en bedachten 

om nu deze keer niet twee sprekers uit te nodigen, maar nu één hele goede en als tweede onderdeel 

een treffende muzikale invulling. 

Uiteindelijk hebben we Dr. Janna Coomans (postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Middeleeuwse 

geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en Utrecht en sinds vandaag universitair docent aan 

de UU) bereid gevonden om een fantastische lezing te houden over de overeenkomsten in de 

bestrijding, beheersmaatregelen en communicatie ten tijde van de pestepidemieën in de 

Middeleeuwen en de huidige Coronapandemie. Veel vooroordelen die de aanwezigen mogelijk 

hadden over die vieze en onhygiënische Middeleeuwen zijn weggenomen, en bovendien naar verluid 

waren sommige maatregelen tegen de pest toen doeltreffender dan die van vandaag. 

Om in de Middeleeuwse sferen te 

blijven hebben we aansluitend het 

ensemble Super Librum bereid 

gevonden om voor ons op te treden. 

Met authentiek Middeleeuwse 

muziekinstrumenten en een prachtige 

zangstem werden korte liefdes- en 

schalkse liedjes ten gehore gebracht en 

konden de aanwezigen genieten van 

instrumentele delen en interessante 

toelichting van ensembleleider Jankees 

Braaksma. De geweldige akoestiek van de Magnuskerk versterkte de muzikale klanken enorm zonder 

kunst- en elektronisch vliegwerk.  

We doen als comité ons best om voor volgend jaar weer zo’n interessante Magnuslezing voor te 

bereiden. We zien u dan graag, en liefst in een vollere kerk, weer terug! 

 


