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VERJAARDAG ERASMUS 
We waren er intussen aan gewend geraakt 
Erasmus’ verjaardag aan de vooravond van zijn 

geboorte te vieren, Dit jaar hebben we dat voor  
één keer op de dag zelf gedaan. Museum Gouda 
bood ons namelijk de gelegenheid om dit op 
zondagmiddag 28 oktober te doen in de 
schitterende ambiance van ‘het ruim’. Omringd 

door schuttersstukken hield onze vriend Jan van 
Herwaarden, emeritus hoogleraar 
cultuurgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit, 
een even gedreven als erudiete voordracht onder 
de titel: ‘Erasmus was tegen oorlog, maar….’ Het 
klassieke-gitaarduo Desiderius speelde  
voorafgaande aan de lezing prachtige muziek uit  
de tijd van Erasmus. Na afloop ervan genoot een 
deel van de in groten getale opgekomen vrienden 
en belangstellenden nog wat verder van de nu 
wat speelsere muziek, grepen anderen de kans 
aan om weer eens door het prachtige museum te 
kunnen dwalen en lesten weer anderen in het 
museumcafé hun dorst. We zijn het museum in de  

 
 
 
personen van gastheer Gerard de Kleijn en 
gastvrouw Carina Blokzijl veel dank verschuldigd 
voor hun gastvrijheid. Het was een mooie 
verjaardag.  

Voor een video impressie klik dan hier  
 
 
ERASMUSPLEIN 
De plannenmakerij en het overleg over de 
inrichting van het Erasmusplein gaan voort. De 
lelijke flat aan de Turfsingel, die in de wandeling 
‘De Bunker’ werd genoemd, is inmiddels 

gesloopt. Een deel van het terrein is 
geëgaliseerd en betegeld, een ander deel 
voorzien van licht struikgewas. Dat is al een 
hele verbetering. Er wordt nog koortsachtig 
overlegd over een verdere opwaardering van 
het plein. Een onderdeel daarvan is het 
aanbrengen van een duurzame ode aan 
Erasmus op de kopse gevel van de flat op de 
hoek van Erasmusplein en Turfsingel. Ons 
genootschap heeft een ‘artist impression’ 
vervaardigd en Mozaïek Wonen is daar nu mee 
aan de slag gegaan. Wordt zonder twijfel 
vervolgd. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yWNUaGvOBYg&list=HL1355864282&feature=mh_lolz
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LEES- EN STUDIECLUB 
Onze club ploegt rustig en lustig voort door het 
werk van Erasmus. Donderdag 13 december 
verzamelden zich een elftal genoten en vrienden 
in het gastvrije huis van Eve en Albert aan de 
Westhaven 30. Daar leidde onze vriend Reint 
Haasjes ons in in de geheimen van Erasmus’ 
Convivium religiosum (Het goddelijke festijn). 

Na diens zeer 
verhelderende en 
diepgravende inleiding 
werden nog delen uit deze 
samenspraak gezamenlijk 
gelezen en kritisch 
besproken. Volgende keer 
zal Wil Arts een inleiding 
verzorgen over Julius 
exclusus e coeli (Julius. Hoe 
paus Julius II bij de 
hemelpoort aanklopt, maar 

door Petrus niet wordt binnengelaten). Nader 
bericht over plaats en tijd volgt nog.  
 
 
 
 
LOF-DER-ZOTHEIDLEZING HANS TRAPMAN 
Tot ons grote genoegen heeft Prof.dr. Hans 
Trapman zich bereid verklaard volgend jaar 
rond 1 april de jaarlijkse Lof-der-Zotheidlezing 
te verzorgen. Hans Trapman is een kenner bij 

uitstek van het werk van 
Erasmus. In 2011 
publiceerde hij Wijze 
dwaasheid, een studie over 
vijfhonderd jaar Lof der 
Zotheid in Nederland. Als 
redacteur was hij jarenlang 
betrokken bij de uitgave 
van de Opera Omnia van 
Erasmus. 
 

 
 

 
 
 
AANWINST 
In het Beeld- en Geluidarchief van ons 
Genootschap ligt sinds kort een CD box met een 
meer dan 4 uur durende voordracht van 
Herman Pleij over Erasmus. Een rijke bron van 
inspiratie voor lezingen en evenementen in de 
toekomst. 
 

 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Zoals inmiddels traditie is, vindt op zaterdag 5 
januari van 16.00 tot 18.00 uur onze 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats in galerie Menno 
Meyer, Achter de Kerk 17. Onze stagiair(e)s 
zullen hun Erasmus Geo-tracking project 
presenteren, dat een mooie aanvulling biedt op 
de door het Goudse Gidsen Gilde aangeboden en 
door ons Genootschap vervaardigde 
Erasmusexcursie en de door Stadsmarketing 
Gouda in samenspraak met ons samengestelde 
audiotour. Tijdens het gezellig samenzijn in de 
prachtige middeleeuwse entourage van de 
galerie zal onze voorzitter, Wil Arts, terugkijken 
op wat het vorige jaar is verricht en 
vooruitkijken naar de plannen voor het 
komende jaar.        

 


