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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Zoals gebruikelijk had gastheer Menno Meyer op 
zaterdag 5 januari zijn prachtige galerie ter 
beschikking gesteld voor onze 
nieuwjaarsbijeenkomst .  De opkomst van genoten 
en vrienden was goed  en de stemming zat er al 
gauw in. Na een kort welkomstwoord  van de 
gastheer en een terug- en vooruitblik van  onze  
voorzitter leidde stagebegeleider Henkjan Sprokholt 
het hoofdnummer van de nieuwjaarsbijeenkomst in.  
Drie leerlingen van het Coornhertgymnasium 
hebben het afgelopen jaar hun maatschappelijke 
stage gelopen bij ons mooie genootschap. Zij hebben 
met behulp van gps-apparatuur een digitale 
Erasmuszoektocht door Gouda vervaardigd. 
  

  
 
Iris van der Giessen, Alexander Jansen en Lotte 
Koemans legden beeldend en vol enthousiasme uit 
hoe zij te werk zijn gegaan en hoe het resultaat eruit 
ziet. Voor liefhebbers is nadere informatie te vinden 
op de website geocaching.nl.    
 
PORTRET ERASMUS GERESTAUREERD  
Eén van de bijzondere stukken in Museum 
Gouda is een 16de-eeuws reliëfportret van 
Erasmus. Het portret zelf is vervaardigd uit 
terracotta, beschilderd en bevestigd op een 
eikenhouten, ronde drager die zwart geverfd is 
en voorzien van geboorte- en sterfdatum van  

 
 
 
Erasmus, geschreven in gouden letters. De tekst 
vermeldt dat Erasmus in Gouda verwekt is en in 
Rotterdam geboren. Na een maandenlange 
restauratie door restauratrice Patricia Ortiz is 
dit portret weer voor het publiek te zien. Op 31 
januari onthulde burgemeester Schoenmaker 
samen met Lambert van der Bruggen van 
ORTEC (die de restauratie financieel mogelijk 
heeft gemaakt) het reliëf. 
 

 
 
ANWB-BORD OP WOONHUIS VOOGD ERASMUS 
Eerst riepen we een prijsvraag uit naar welk 
Gouds pand de eretitel Erasmushuis zou mogen 
dragen.  Blauwstraat 19 was de winnaar.  We 
hadden beloofd het winnende huis aan te kopen 
op de stadsmaquette in Museum Gouda.  Zo 
gezegd, zo gedaan. In dit pand woonde Pieter 
Winckel, eerst de leraar en later de voogd van 
Erasmus.  Maar er woonden ook andere 

priesters en 
kanunniken.  

Was het te ver 
gevoerd om te 
veronderstellen 
dat Erasmus 
hier misschien 
is verwekt? Hoe 
dit ook zij, we 

waren van mening dat het huis meer aandacht 
verdient van zowel Gouwenaars als toeristen.    
Daarom hebben we het initiatief genomen tot 
het plaatsen van een ANWB-bord op de gevel 
van dit huis. U hoort nog van ons over de 
voortgang van dit project. 
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LEES- EN STUDIECLUB 
Op donderdag 28 februari had de lees- en 
studieclub weer een druk bezochte en 
geanimeerde bijeenkomst. Gelezen werd 
Erasmus’ spraakmakende pamflet Julius 

Exclusus. Deze satire 
was onlangs weer in het 
nieuws omdat nu 
onomstotelijk door 
professor Sylvana 
Seidel Menchi is 
vastgesteld dat 
Erasmus de auteur is. 
Wil Arts verzorgde de 
interessante inleiding 
met een uitdieping en 
aanvulling door Jan van 
Herwaarden.   
Op 2 mei is de volgende 
bijeenkomst. Dan wordt 
de briefwisseling tussen 
Erasmus en de enige 
Nederlandse paus 
Adrianus gelezen.  
Deze is onder de titel 
Pas de deux in stilte 
verschenen bij 
uitgeverij Ad. Donker in 
Rotterdam. Inleider is 
Reint Haasjes.   
Plaats: Westhaven 30.  
Tijd: 20.00 uur. 

 
 
LOF DER ZOTHEID LEZING   
PROF.DR. HANS TRAPMAN 
In het prachtig gerestaureerde gebouw Arti  
Legi  op nummer 25 aan de Goudse Markt 
organiseert het Erasmus Genootschap Gouda 
voor zijn vrienden op donderdag  4 april a.s. om 
20.00 uur (zaal open 19.30 uur) zijn jaarlijkse 
Lof der Zotheid Lezing.   
 

 
 
 

Dit jaar is de spreker 
Prof.dr. Hans Trapman. Het 
onderwerp van zijn lezing 
is Wijze Dwaasheid. 
Vijfhonderd jaar Lof der 
Zotheid in Nederland.  Als 
vriend bent u natuurlijk 

van harte uitgenodigd. Professor Trapman, 
emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis,  is 
één van de grootste Erasmuskenners van 

Nederland.  Zo was hij tot 
voor kort  hoofdredacteur 
van de door de 
Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Kunsten en 

Wetenschappen 
uitgegeven Amsterdamse 
editie van de Opera Omnia 

van Erasmus en is hij betrokken bij enkele 
internationale 

Erasmusprojecten. In 
1999 publiceerde hij een 

verzameling 
cultuurhistorische 

opstellen onder de titel 
Het land van Erasmus en 
recentelijk Wijze 
Dwaasheid. Vijfhonderd 
jaar Lof der Zotheid in 
Nederland 
 

SPREUK ERASMUS OP GEVEL ERASMUSPLEIN 
Wij hebben u steeds op de hoogte gehouden van 
de vorderingen bij het aanbrengen van een 
spreuk van Erasmus op de kopse gevel van de 
flat op de hoek van de Turfsingel en de 
Erasmusstraat. Wij zijn blij u te kunnen melden 
dat we weer een paar stappen verder zijn.  
Dankzij bijdragen van de Jac. Bezemer Stichting 
en Mozaïek Wonen is de financiering rond. Het 
schetsontwerp is technisch uitgewerkt en ligt 
nu bij de welstandscommissie. Wij houden u 
natuurlijk ook verder op de hoogte van de 
voortgang van dit project. 


