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Erasmus, de reisgenoot?
In het prachtig gerestaureerde Arti Legi aan de
Markt vond op zondag 30 november jl. een wel
heel bijzondere bijeenkomst plaats, waarbij
nogal wat vrienden acte de présence gaven.
Deze bijeenkomst maakte onderdeel uit van een
vierluik ‘Onderweg met Luther en Erasmus’.
Samen met de werkgroep Vorming &
Toerusting
van
de
Ontmoetingskerk
organiseerden wij het vierde luik ‘Erasmus, de
reisgenoot? ‘. Eerst hield onze goede vriend Jan
van
Herwaarden,
emeritus
hoogleraar
cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd,
een magistrale voordracht onder de titel:
“Onder iedere steen slaapt een schorpioen”.
Over Erasmus en Luther, een onmogelijk maar
onlosmakelijk koppel.’

Daarna schaarden de belangstellenden zich
rond de dis om een eenvoudige doch
genoeglijke, met Erasmuswijn besprenkelde
maaltijd te nuttigen, gemaakt van ingrediënten
die in deze contreien ten tijde van Erasmus en
Luther gangbaar waren. Margaretha Goudana,
de moeder van Erasmus, schoof aan om te
vertellen over eetgewoonten en etiquette in die
tijd. Voldaan vertrok eenieder om 20.00 uur
huiswaarts na natuurlijk hartelijk en dankbaar
afscheid te hebben genomen van onze

gastvrouw en gastheer Gerda en Louwrens
Dijkstra. Het smaakte duidelijk naar meer.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zaterdag 10 januari vindt weer van 16.0018.00 uur onze jaarlijks terugkerende
nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Galerie Menno
Meyer, Achter de Kerk 17. Naast de traditionele
nieuwjaarsrede van de voorzitter, die ons
tienjarig bestaan zal inluiden, zullen de noeste
‘werkers’ van Gouda op Schrift een presentatie
geven over wat zij allemaal voor goede werken
verrichten om de schatten, verborgen in het
archief, toegankelijk te maken voor een breed
publiek. De nadruk ligt daarbij -het kan niet
anders- op de Erasmiana. Alle vrienden zijn
natuurlijk van harte welkom op deze
nieuwjaarsbijeenkomst om samen het glas te
heffen en ons Genootschap en elkaar een mooi
2015 toe te wensen.
Website
Bezoekt de vernieuwde website van ons en uw
Genootschap! Kijk vooral naar hoe we deze ook
een beetje toegankelijk hebben gemaakt voor
buitenlanders. En kijk natuurlijk vooral naar de
films van enige van onze bijeenkomsten. Dit
natuurlijk ter lering ende vermaak.
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