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EZELSTOCHT 14 juli 2012
Het is een traditie om rond de sterfdag van
Erasmus een tocht te ondernemen naar de
plaats van diens oude klooster Stein even buiten
Gouda. Op een regenachtig zaterdag 14 juli om
een uur of elf verzamelden zich dan ook vijftien
vrienden en genoten – gewapend met

regenpakken en paraplu’s - in de Vroesentuin
bij het beeld van Erasmus. Bij hen voegden zich
een verslaggever en fotograaf van het
Reformatorisch Dagblad. Voordat de deelnemers
op de fiets stapten, vertelde gids Wil Arts over
de invloed van de Moderne Devotie op Gouda en
Erasmus. Daarna werd na een kronkelweg langs

de meest markante Erasmusplekken in Gouda
koers gezet naar kaasboerderij ’t Klooster. Daar
werden de deelnemers opgewacht door Marcel
van Dasselaar, voorzitter van de archeologische
vereniging Golda. Die voerde de deelnemers
feilloos langs de plekken waar zich nog

overblijfselen van het oude klooster bevinden
en vertelde beeldend hoe het klooster er
ongeveer moet hebben uitgezien. Tot slot
werden  ze  gastvrij  ontvangen  in  de
Erasmuskamer van de boerderij, waar ze onder
het genot van pannenkoeken filosofeerden over
de jonge Erasmus. Ondanks het tegenvallende
weer was het een mooie dag.

LEESCLUB
Onze leesclub ploegt rustig en lustig door het
werk van Erasmus voort. In de winter en het
voorjaar waren de Klacht  van  de  Vrede en  de
Turkenkrijg onderwerp  van  bespreking;  op  7
juni hield onze vriend Jan van Herwaarden
een uiterst boeiende inleiding over Het Leven
van Hieronimus, die veel stof tot overdenking
en discussie gaf. Op donderdag 13 december



NIEUWSBRIEF
ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

Stichting Erasmus Genootschap Gouda
www.erasmusgouda.nl – E: info@erasmusgouda.nl

Westhaven 30, 2801PJ Gouda – T: 0182 526508
KvK:  24451585, Bankrekening: 2382356

JAARGANG 2, NR 3
Blz 2

wordt Een Goddelijk Festijn gelezen. Onze vriend
Reint Haasjes zal de inleiding verzorgen. Plaats
Westhaven 30, tijd 20.00 uur. Vrienden en
genoten zijn zoals altijd van harte welkom.

PRIJSVRAAG (2)
Wij vonden dat het tijd werd dat Erasmus in
Gouda  een  huis  kreeg,  al  was  het  dan  maar  op
de stadsmaquette in de Grachtzaal van het
Museum Gouda.  De  vraag was echter  welk  huis.

We besloten die vraag aan de Gouwenaars voor
te leggen. Ons Genootschap schreef daarom
samen met De Krant van Gouda een prijsvraag
uit. De lezers mochten één pand aanwijzen en
het Genootschap zou dit pand op zijn kosten op
de maquette laten nabouwen. De winnares vond
dat het voor de hand lag dat Erasmus’ ouders in
hetzelfde huis woonden als Pieter Winckel, de
latere onderpastoor van de Sint-Janskerk. Er
woonden immers nog meer priesters en
kanunniken. Winckel was de oom, leraar en
latere  voogd van Erasmus.  Diens  huis  stond op
de hoek van de Blauwstraat en de Naaierstraat.
Van nu af is dat pand, een rijksmonument met
nog middeleeuwse kenmerken, ons
Erasmushuis.

ERASMUSPLEIN (2)
We hadden beloofd U op de hoogte te houden
van de voortgang van het gebeuren op het
Erasmusplein. Eerst zijn de bouwvallige huisjes
aan de Erasmusstraat  gesloopt  en nu is  dit  ook
gebeurd met de lelijke flat aan de Turfsingel.

Beide terreinen zijn inmiddels geëgaliseerd. Aan
de  Erasmusstraat  is  nu  voorlopig  een  tuin
aangelegd tot het moment dat er over enige
jaren appartementen worden gebouwd. Het
terrein van de flat wordt binnenkort betegeld,
een ander deel voorzien van licht struikgewas.
Dat alles in afwachting van het moment dat er
beslist wordt over een definitieve inrichting van
het plein. Nu al is er echter sprake van een hele
verbetering. Er wordt nog koortsachtig overlegd
over een verdere opwaardering van het plein.
Wordt vervolgd.

ERASMUS: KIND VAN GOUDA
Dankzij de steun van U, onze vrienden, hebben
wij de afgelopen jaren allerlei activiteiten
kunnen ontplooien om de belangstelling in
Gouda voor de persoon en het werk van
Erasmus te verhogen. Onze boodschap in zo
aangeslagen dat ook anderen zich over deze
taak ontfermen.
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Zo heeft het Platform Stadsmarketing Gouda
zich dit jaar zeer verdienstelijk gemaakt door
allerlei zaken van de grond te brengen onder de
titel: Erasmus, Kind van Gouda. Het is vooral de
stadsmarketeer Joy Ideler, die de drijvende
kracht hierachter is geweest. Zij vroeg onze hulp
en wij hebben die gegeven. Zo hebben wij een
Erasmuswandeling vervaardigd die inmiddels
door het Goudse Gidsen Gilde wordt
aangeboden. De première vond plaats op Zotte
Zaterdag 13 oktober en was een groot succes.

Bron: Krant van Gouda 11 oktober 2012.

Op dezelfde dag opende wethouder Daphne
Bergman de Erasmus audioroute. In de stad zijn
op tien cruciale punten mooi vormgegeven
tweetalige borden aangebracht waarop
informatie staat over de relatie tussen Erasmus
en het Goudse culturele erfgoed. Ook is het
mogelijk via een speciale app op een i-phone op
ieder van die punten een door de Storytellers
geschreven en opgevoerde dialoog te volgen die
de relatie tussen Gouda en Erasmus tot leven
brengt.

Verder bevinden zich in de etalages van veel
winkels in de Goudse binnenstad tegeltjes met
wijsheden die zijn geput uit Erasmus’
Spreekwoorden (Adagia) en diens Lof der Zotheid.

Tot  slot  is  er  Erasmuswijn  te  koop,  kunt  U
Erasmusbier drinken en kunt U Erasmuseten tot u
nemen. Wat wil een Erasmiaan nog meer?

En dit waren de winnaars:

Bron: Krant van Gouda 11 oktober 2012.


