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ONTHULLING PLASTIEK ERASMUSPLEIN
Op ‘Zotte Zaterdag’, 19 oktober 2013, was
Gouda weer in de ban van Erasmus en zijn Lof
der Zotheid. Een van de festiviteiten op die dag
was de officiële inwijding van ‘onze’ mooie
Erasmusplastiek op het Erasmusplein. In Studio
Gonz , die zijn domicilie heeft in De
Garenspinnerij, werden de kinderen die
meededen aan de
Erasmusspreukentocht vergast op
een optreden van
Stadsdichter Klara
Smeets, met een
mooi gedicht over
Erasmus
en
Gouda, en van
Margaretha Goudana, met herinneringen aan de
Goudse jeugd van haar beroemde zoon.
Daarna trok de stoet onder muzikale
begeleiding naar het Erasmusplein waar het
plastiek werd bewonderd en bejubeld.

Driftig schreven de kinderen de eerste spreuk
op : ‘Reizigers zijn wij in deze wereld, geen
bewoners’, om vervolgens weer achter de
muziek aan over de Guldenbrug in optocht naar
de binnenstad te trekken, onderwijl in etalages

speurend naar spreuken van Erasmus.
Het was een mooie dag.
TWEEDE DRUK SPOREN VAN ERASMUS
In oktober 2010 publiceerde ons Genootschap
het prachtige boekje ‘Sporen van Erasmus in
Gouda en omgeving’. De schrijver ervan was de
onvolprezen
stadshistoricus
Dr.
Nico
Habermehl en de redactie werd gevoerd door
Eve Ahrens, Aviva Boissevain en Albert Thijink.
Het boekje, in een oplage van 500 exemplaren,
had zoveel succes, dat het onlangs uitverkocht
raakte.

Dankzij de Stichting Het Oude-Mannenhuys en
u als vrienden van ons Genootschap is het
mogelijk gebleken een tweede druk van 500
exemplaren te doen verschijnen. Het boekje is
natuurlijk bij het secretariaat te verkrijgen
(Westhaven 30), maar ook bij Boekhandel
Verkaaik, de Goudse Sint-Jan, en de
Museumwinkel.
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LEES- EN STUDIECLUB:
INSTITUTIO PRINCIPIS CHRISTIANI
De lees- en studieclub ploegt lustig voort door
het werk van Erasmus. Op 28 november was
diens ‘Opvoeding van de Christenvorst’ aan de

beurt. Als inleider trad Wil Arts op. Voordat hij
over de tekst uitweidde, plaatste hij deze in de
staatkundige context van de tijd van
verschijnen (1516), het leven en werk van
Erasmus en het verschil met het boek ‘De Vorst’
van tijdgenoot Machiavelli. Geboeid luisterden
genoten en vrienden aanvankelijk toe om
vervolgens zelf aan het discuteren te slaan.
Dankbaar
voor
de
spreekwoordelijke
gastvrijheid van Eve en Albert ging iedereen –
zoals zo vaak te laat! – naar huis.

ERASMUSNACHTLEZING 2013
Zoals ieder jaar vierden wij ook dit jaar weer de
verjaardag of liever verjaarnacht van Erasmus.
Dit jaar deden wij dit in samenwerking met het
jubilerende
Agnietenconvent
in
de
Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt.
De
spreker was Prof.dr. Jan Bloemendal,
hoogleraar
neolatijn
aan
de
Universiteit
van
Amsterdam
en
senior
onderzoeker aan
het
Huygens
Instituut van de
Koninklijke
Akademie
van
Wetenschappen. Hij hield een boeiend betoog
over ‘De verrassende moderniteit van Erasmus’.
De discussie die op de voordracht volgde stond
op een hoog peil. Jammer genoeg was de
belangstelling door het slechte weer, regen en
storm, wat lager dan we gewend zijn.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zaterdag 18 januari 2014 van 16.00 tot
18.00 uur houden wij in Galerie Menno Meyer,
Achter de Kerk 17, weer onze traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst. Naast de al even
traditionele terug- en vooruitblik van onze
voorzitter zullen verschillende dichters
gedichten van en over Erasmus voordragen
vergezeld van muzikale omlijsting. Vrienden
van het Genootschap zijn natuurlijk van harte
uitgenodigd om met de genoten het jaar
feestelijk in te luiden en het glas te heffen.
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