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Half maart organiseerde het EGG samen met reisbureau Historizon een
driedaagse Erasmusreis onder de bevlogen leiding van prof. Jan van Herwaarden.

Archeologische excursie
naar Kloosterboerderij Steyn

Rotterdam bood de bibliotheek met Erasmuswerken en het beroemde beeld;
Gouda de Sint Jan en de kloosterboerderij in Steyn. Het Erasmushuis in Anderlecht
– Brussel- was intiem, de stadswandeling door Brussel verhelderend en vrolijk.

Midden
september

Filmavond met historische
films over Erasmus

In Leuven, onder leiding van Vlaamse gidsen, werd het wonderschone Begijnhof
bezocht en de stadswandeling bracht ons langs het stadhuis en in de bibliotheek.
De afsluiting was de Abdij van Park, een uitgebreid historisch complex vol
onbekende schatten.

28 oktober

Erasmusnacht : Viering van
de geboortedag van
Erasmus. Lezing door prof.
Jan van Herwaarden

Midden juli

begin
januari 2013

De deelnemers werden verwend met heerlijke maaltijden en bijzondere hotels.
Alles tot ieders grote tevredenheid. Wij hopen zeer op een voortzetting van deze
inspirerende Erasmus reizen – volgende keer misschien per boot naar Basel?

Nieuwjaarsborrel 2013
De Lof-der-Zotheidlezing werd in een volle Agnietenkapel dit jaar op 3 april verzorgd
door de befaamde Amsterdamse emeritus hoogleraar historische Nederlandse
letterkunde Herman Pleij. In diens meeslepende voordracht stond, zoals mocht
worden verwacht, Erasmus’ Lof der Zotheid centraal. Van daaruit maakte hij al
meanderend uitstapjes naar de maatschappelijke rol van de zot in de late
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. In het vraag-en-antwoordspel na afloop
van de lezing toonde hij zich al improviserend weer eens de meester in
welsprekendheid die hij nu eenmaal is. Een dankbaar applaus viel hem ten deel.

eu
bron: B.v.B

kering

Maar dat was niet alles. Hij werd daarnaast ook nog eens overladen met
geschenken. Zo mocht hij het eerste exemplaar ontvangen van het door onze pas
afgetreden waarnemend-voorzitter Paul Rietjens in kleine oplage vervaardigde
fotoboek De Omgeving van Erasmus in Gouda. Het koor Acht de Présence omlijste
de lezing op muzikale wijze. De thuisblijvers hadden, zoals gewoonlijk, ongelijk.
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Museum Gouda is onlangs begonnen met
het herinrichten van de Grachtzaal. Daarin
komt niet alleen de maquette van onze
stad zoals deze er in 1562 uitzag, maar
worden ook grote Gouwenaars uit de
vroegmoderne tijd kunstzinnig herdacht:
Coornhert, de gebroeders Crabeth, Gerard
Leeu en last but not least de grootste van
allemaal: Erasmus, de geleerdste aller
humanisten. Voor de inhoudelijke invulling
van de zaal heeft het museum een beeld
van Erasmus aangekocht dat is
vervaardigd door Eveline van Duyl.

Op 1 mei onthulde burgemeester Cornelis
dit beeld. Hij sprak de hoop uit dat
Erasmus en zijn geestelijke erfgoed in de
toekomst een grotere rol gaan spelen in
het naar buiten treden van Gouda. Maurits
Tompot, een van de oprichters van het
Erasmus Genootschap Gouda, dreef
daarna in een korte voordracht getiteld
‘Beeld van Erasmus gladstrijken’
goedmoedig de spot met het feit dat de
kunstenares het nodig had geoordeeld dat
het beeld op een ouderwetse strijkplank
werd geplaatst.

Al weer enige tijd leven er ideeën om
het achterafstraatje in de Korte
Akkeren waar onlangs de
dichtgetimmerde huisjes zijn gesloopt,
dat nu nog Erasmusstraat heet, met
zijn omgeving om te vormen in een
aantrekkelijk plein. Dat zal ongetwijfeld
de woonvreugde van de omwonenden
aanzienlijk verhogen en de naamgever
ervan veel meer recht doen. De
woningbouwcoöperatie Mozaïek Wonen
heeft vanuit die gedachte een
impressionistische schets van het plein
laten maken, die vorig jaar in de
Nieuwsbrief van het Wijkteam Korte
Akkeren verscheen. Dit heeft bij velen
hoge verwachtingen gewekt. Het
Erasmus Genootschap Gouda (EGG)

heeft daarop de Gemeente verzocht de
benaming van het plein te wijzigen. Het
verheugt ons zeer dat het
Gemeentebestuur hierin heeft bewilligd.
Het is nu nog slechts wachten op het
moment dat de naam Erasmusplein in
het officiële stratenboek wordt vermeld.
Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog
niet. Daarom heeft het EGG samen met
de Werkgroep Kijk op de Wijk Korte
Akkeren een preadvies geschreven over
de mogelijke ontwikkeling van het
Erasmusplein en dit doen toekomen aan
de Stuurgroep Wijkontwikkeling, waarin
onder meer B&W en de
woningbouwcoöperaties zijn
vertegenwoordigd. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.
!

Pr ijs vraag wo on hu is E r as m us :

Be rich t:

Het EGG heeft samen met De Krant van
Gouda een prijsvraag uitgeschreven. De
vraag aan de lezers van die krant is waar
Erasmus, toen hij leerling van de
parochieschool was, in Gouda woonde en
misschien wel is verwekt. De vrienden
van ons genootschap mogen natuurlijk
ook aan deze prijsvraag deelnemen. Voor
de winnende vriend ligt het prachtige
fotoboek De Omgeving van Erasmus in
Gouda in het verschiet. Het winnende
pand zal door het EGG worden
aangekocht. Nou ja, het huis op de
maquette in de Grachtzaal van het
museum. Inzendingen naar het
secretariaat, Westhaven 30, 2801 PJ

Enige tijd geleden heeft Joy Ideler van
Marketing Gouda contact met ons
opgenomen.
Erasmus moet een centraal en een in alle
opzichten verbindend element in het
historische Gouda worden.
Wij ondersteunen deze inspanningen en
hopen met haar op succes.

Gouda of bestuur@erasmusgouda.nl

Eindredactie: E. Ahrens en A. Ruiz-Rosado.

Ons te am:
Genoten: Wil Arts (vz), Eve Ahrens, Bas van
Beukering, Carolyt Koops, Menno Meyer,
Aurora Ruiz-Rosado, Henkjan Sprokholt,
Albert Thijink en Maurits Tompot.

bron: B.v.Beukering

“Simia simia est,
etiamsi aurea
gestet insignia”
(Erasmus)
-Een aap is een
aap, al dr aagt
hij gouden
sieraden “al draagt een
aap een gouden
ring, het is en blijft
een lelijk ding“.

De leesclub werkt zich gestadig en
enthousiast door het werk van Erasmus.
In het gastvrije huis van Eve en Albert
verzamelden zich op 12 april een tiental
genoten en vrienden om Erasmus’
Turkenkrijg te bespreken. De inleiding
werd verzorgd door onze voorzitter Wil
Arts. Zoals altijd was de stemming goed
en de discussie geanimeerd. De volgende
bijeenkomst is op 7 juni a.s. Dan zal
Erasmus’ Leven van Hieronimus worden
besproken. Als inleider fungeert onze
vriend Jan van Herwaarden. Plaats:
Westhaven 30, Gouda. Aanvang: 20.00 u.
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