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EGG NIEUWS:

• NIEUWE WEBSITE GEREED !!! Klik op
“erasmusgouda.nl”
• Intussen hebben zich
bijna 100 vrienden aangemeld.
• AGENDA 2011::

IN

HET

ERASMUS

WEBSITE: WWW.ERASMUSGOUDA.NL
E: BESTUUR@ERASMUSGOUDA.NL
WESTHAVEN 30, 2801PJ GOUDA
T: 0182 526508

GENOOTSCHAP

Ons Genootschap maakt een opgaande lijn door. Hoogtepunt was
de drukbezochte Erasmusnacht op 27 oktober 2010. Daar werd
onze eerste uitgave " Sporen van Erasmus in Gouda en omgeving"
door Nico Habermehl gepresenteerd (zie pag. 2). De zeer toegankelijke brochure wordt goed verkocht. Ook sprak daar prof. Jan
van Herwaarden die in zijn bekende bevlogen stijl een impressie
gaf van Erasmus' reizen.( zie pag.2). De eloquentie van voorzitter
Aviva Boissevain en de zang van ons 'huiskoor' Acht de Présence
deden de rest.
Wij zijn blij met de nieuwe belichting van het Erasmusbeeld in de
Willem Vroesentuin, tot stand gekomen in samenwerking met de
gemeente Gouda.
Inmiddels kijken wij uit naar onze nieuwjaars-vriendenborrel in het
atelier van Menno Meyer (uitnodiging volgt) en werken wij aan
onze vaste activiteiten, de Lezing der Zotheid en de Erasmus
fietstocht langs herinneringsplaatsen o.l.v. Maurits Tompot.
Wij zijn zeer verheugd met het toetreden van twee nieuwe Genoten, Henkjan Sprokholt en Wil Arts. Mogelijk kunnen zij een nieuwe impuls geven aan de inhoudelijke kant van het Genootschap
(studie/leeskring).
Intussen heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Voorzitter
Aviva Boissevain heeft zich teruggetrokken. Daarmee is het voorzitterschap vacant. Als nieuwe vicevoorzitter treedt Paul Rietjens
aan; hij zal zolang het voorzitterschap waarnemen. De nieuwe
penningmeester wordt Bas van Beukering .

• 09.01 NieuwjaarsNieuwjaarsvriendenborrel

Daarmee heeft het Genootschap zich verrijkt met vier actieve
leden. Graag zou het zijn activiteiten uitbreiden door toedoen van
nieuwelingen. Gouda zal van ons horen.

• Begin april: “Lezing der
Zotheid” door Anton
Zijderveld.

Albert Thijink

• Medio juli: “Erasmus
fietstocht” o.l.v. Maurits
Tompot.
• 27.10 Erasmusnacht
Lezing “Lof der Zotheid”
500 jaar geleden uitgekomen.

Erasmusnacht 2010: Presentatie
van de brochure, v.l.n.r. Aviva
Boissevain, rector M. Oehlenschläger, Nico Habermehl, Nico J. Boerboom.

Erasmusnacht 2010:
Sint-Joostkapel Gouda

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Hun namen zijn: Boudewijn
v.d. Berg, Floris v.d. Dries, Rik
Rutten en Lukas Waardenburg
en deze vier Goudse jongelingen uit de zesde klas van het
Coornhert Gymnasium doorlopen hun maatschappelijke
stage dit jaar bij het Erasmus
Genootschap. Wellicht heeft u

hen al ontmoet als gastheren
tijdens de Erasmusnacht, maar
u zult hen zeker weer treffen op
1 april tijdens de Lof der Zotheidlezing, waar zij een actieve
inhoudelijke rol zullen vervullen....! Het EGG hoopt deze
traditie voort te kunnen zetten.
Carolyt Koops

Erasmusnacht 2010: Stagiaires
helpen bij EGG- activiteiten.
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ERASMUS' REIZEN: EEN LIEDJE VAN VERLANGEN
Tot thema voor de geboorteherdenking van
Erasmus op 27 oktober koos Prof. Jan van
Herwaarden voor het verlangen naar wat
Erasmus zelf als centrum van de wedergeboorte zag: Italië, en dan in het bijzonder
Rome.
“Erasmus heeft veel gereisd. Volgens heel
wat Gouwenaren begon dat al in de nacht
van zijn geboorte tussen Gouda en Rotterdam, voor anderen met de verhuizing van de
vierjarige Erasmus van Rotterdam naar
Gouda om daar naar school te gaan.
Daarna zijn plaatsen als Utrecht, Deventer
en Den Bosch steevast als reis- en scho-

lingsdoel bekend, waarbij Stein als vaste
verblijfplaats geldt, wat niet wegneemt dat
Erasmus vandaar wel wat avondjes in
Gouda heeft doorgebracht.
Nadat hij in 1492 tot priester was gewijd en
in het gevolg van bisschop Hendrik van Bergen (bisschop van Kamerijk) was opgenomen, begon het reispatroon door de ruggengraat van Europa: trek een wat brede
lijn tussen Cambridge en Oxford en Napels/
Cumae met de Rijn als voornaamste oriëntatie, en het reistrajekt is getekend”.
Jan van Herwaarden

Jan van Herwaarden

SPOREN VAN ERASMUS IN GOUDA EN OMGEVING
Erasmus heeft een belangrijk deel van zijn
jeugdjaren in Gouda doorgebracht. Als kind
dwaalde hij door de binnenstad, speelde
met zijn vrienden op de Markt en bezocht er
de parochieschool van zijn oom Pieter Winckel.
Omdat de school niet aan de eisen van zijn
ouders voldeed, zette hij zijn opleiding buiten Gouda voort. Maar in 1487 keerde Erasmus terug naar Gouda om vervolgens te
worden opgenomen in het klooster Stein
onder de rook van Haastrecht. Hier legde hij
de basis voor zijn Europese carrière.

In een aantrekkelijk vormgegeven brochure,
met een reeks van interessante door Nico J.
Boerboom gemaakte foto’s, wordt in 25
korte hoofdstukken in de sporen van Erasmus gevolgd. Een belangrijke plaats nemen
zijn jeugdvrienden in. Maar ook zijn latere
Goudse correspondenten Reinier Snoy en
Herman Lethmaet krijgen aandacht. Tot slot
wordt stilgestaan bij de korte geschiedenis
van het Erasmus Genootschap Gouda dat
deze fraaie brochure heeft uitgegeven. Die is
in alle Goudse boekwinkels te koop.
Nico Habermehl

Nico Habermehl

NOTITIES VAN DE REDACTIE
Boektip: “Erasmus Code– bakermat van de
volmaakte gentleman”. ISBN 9078260017.
Handzaam boekje met grappige tekeningen
en wijze raadgevingen.
Verhaal: Ontmoet de moeder van Erasmus
in de Vroesentuin op 14.12 van 14.00 ~
17.00.

Ons team::
Genoten: Albert Thijink, Aurora Ruiz-Rosado,
Bas van Beukering, Carolyt Koops, Eve Ahrens, Henkjan Sprokholt, Maurits Tompot,
Menno Meyer, Paul Rietjens en Wil Arts.

volvitur” (Erasmus)
(nog altijd draait de

Eindredactie: Eve Ahrens, Aurora Ruiz-Rosado
Kunst: Gegraveerde kaart: Erasmus reizen
door Europa. Ontwerper: Menno Meyer.

“adhuc caelum

hemel)

Editie: Aurora Ruiz-Rosado

alles kan nog goed

Fotografie: Aurora Ruiz-Rosado

komen
de wereld draait

Wij wensen u prettige kerstdagen en
tot de nieuwjaarsborrel 2011!

door

