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ERASMUSPLEIN 
Op twaalf september was het dan zover. Op de 
kopse gevel van de flat hoek Turfsingel 
/Erasmusplein werd ons ontwerp voor een 
blijvende herinnering aan Erasmus, de grootste 
Gouwenaar ooit, aangebracht.  

Onze vrienden de Jac. Bezemer Stichting en 
Mozaïek Wonen maakten dit project financieel 
mogelijk. Het resultaat, dat aan kracht en 
schoonheid gewonnen heeft door creatief 
stoeien binnen de Erasmuspleingroep,  mag er 

zijn. Al de 
eerste dagen 
wekte het alom 

bewondering, 
maar ook 
verwondering. 

Waar slaat 
deze tekst op? 
Is hij een 
welkomst- of 
afscheidsgroet 

aan de 
reizigers die 
via de 
Guldenbrug de 

wijk Korte Akkeren binnen komen  dan wel 
verlaten? Slaat deze uitspraak  op de 
opvarenden van de boten die door de  

 
 
 
Turfsingel hun reis na een verblijf in Gouda 
vervolgen? Slaat hij  op de vele migranten in de 
wijk?  U en wij weten wel  beter. De uitspraak 
komt uit een geschrift Over de voorbereiding op 
de dood dat Erasmus in 1534, dus twee jaar 
voor zijn eigen dood, publiceerde. Met de 
uitspraak Viatores sumus in hoc mundo, non 
habitatores wilde hij zeggen dat de mens een 
pelgrim is op aarde op weg naar zijn ware 
vaderland, het Hemelse Jeruzalem. 
 
ERASMUSNACHT 
Zoals ieder jaar vieren wij ook dit jaar weer de 
verjaardag of liever verjaarnacht van Erasmus. 
Wij doen in samenwerking met onze vrienden 
van het Agnietenconvent, dat dit jaar zijn 20-
jarige bestaan viert.  Spreker is Prof.dr. Jan 
Bloemendal, hoogleraar neo-latijn aan de 
Universiteit van Amsterdam en senior 
onderzoeker aan het Huygens Instituut van de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij spreekt over: 
De verrassende moderniteit van Erasmus. 
Plaats: Agnietenkapel. 
Datum: Zondag 27 oktober 2013. 
Tijd:  20.00-21.30 uur, zaal open 19.30 uur. 
Toegang: Vrij 
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PIETER WINCKEL 
In de loop van september zullen wij feestelijk 
een herinneringsbord aanbrengen op de muur 
van het pand Blauwstraat 30, dat wij al eerder 
tot Erasmushuis hadden gedoopt.  

Het ANWB-fonds heeft dit financieel mogelijk 
gemaakt. Zoals u wel weet is dit het pand waar 
Erasmus’ leraar en voogd Pieter Winckel 
woonde. Hij was het die de – naar eigen zeggen 
tegenstribbelende – jonge Erasmus ertoe heeft 
aangezet in het Klooster Emmaüs in te treden. 
Dit is een volgende stap in ons pogen de 
herinnering aan Erasmus in Gouda levend te 
houden.   

 
LEES- EN STUDIECLUB 
Op donderdag 21 november behandelt de lees- 
en studieclub Erasmus’ Institutio Principis 
Christiana. Een Nederlandse vertaling is 
opgenomen in deel 3 ‘Opvoeding’ van zijn 
Verzameld Werk uitgegeven door Athenaeum – 
Polak & Van Gennep (2006). Hoewel dit deel is 
uitverkocht, is het nog wel tweede hands  
verkrijgbaar bij verschillende antiquariaten.  
 

 
 
 

Inleider: Wil Arts 
Plaats: Westhaven 30, Gouda 
Datum: Donderdag 21 november. 
Tijd: 20.00 uur. 
 
NIEUWE ERASMUS IN BOIJMANS 
Museum Boijmans Van Beuningen heeft een 
Erasmus portret verworven , omstreeks 1533 
geschilderd door Lucas Cranach de Oude.  

Hij gebruikte het beroemde portret van Holbein 
de Jonge als voorbeeld. Opvallend is de grote 
“wijnvlek” op de linkerwang. 
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