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ERASMUS GENOOTSCHAP BESTAAT 10 JAAR
Het is inmiddels tien jaar geleden dat Bud
Oostrom en Maurits Tompot op 27 oktober hun
pelgrimage ondernamen naar boerderij ’t
Klooster in Stein om daar de verjaardag van
Erasmus te vieren.

Iets meer dan drie jaar later, in januari 2009,
verkreeg het EGG rechtspersoonlijkheid in de
vorm van een stichting. Dat gebeurde onder het
voortvarende en welsprekende voorzitterschap
van Aviva Boissevain.
Op die plaats stond namelijk eens het aan de
heilige Gregorius gewijde klooster Emmaus,
waar Erasmus zijn jaren als jong volwassene
doorbracht. Hij werd er tot priester gewijd en
schreef er zijn eerste verzen, verhandelingen en
brieven. Het bleef niet bij de pelgrimstocht. Op
die plaats en tijd werd ook het Erasmus
Genootschap Gouda (EGG) door hen opgericht
met Maurits als eerste spraakmakende
voorzitter.

Na haar vertrek nam de ondernemende Paul
Rietjens het voorzitterschap enige tijd waar om
een paar jaren geleden te worden afgelost door
Wil Arts.
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Vandaag de dag heeft het EGG zeven genoten
(het bestuur) en een honderdtal vrienden. En,
dat moet worden gezegd, het floreert. Erasmus
is niet meer weg te denken uit Gouda.
Het eerste bestuur had grootse plannen: de
Erasmusbuste van Hildo Krop moest worden
verplaatst naar een mooiere plek, er moest een
aansprekend gebouw of plein naar Erasmus
worden genoemd, een Erasmuswandeling
moest er komen, een film, een tentoonstelling in
Museum Gouda, en nog veel meer. Het is
allemaal – wonder boven wonder – tot stand
gebracht.

Dit alles dankzij de inzet van de genoten, de
steun van onze vrienden, de subsidies van
charitatieve instellingen, de welwillendheid van
de gemeente Gouda en de ontvankelijkheid van
de Gouwenaars. Waarvoor dank en nog eens
dank.
… en daarom vieren we feest.

Donderdagavond 5 november vieren we het
feest van ons tienjarig bestaan met een mooi
programma. De hoofdrol speelt onze vriend Jan
van
Herwaarden,
emeritus
hoogleraar
cultuurgeschiedenis
aan
de
Erasmus
Universiteit. De titel van zijn voordracht luidt:
‘Erasmus en More. De een leefde het leven van
de ander en geen van beider ziel was de ander
vreemd’. De ondertitel is
ontleend aan een gedicht dat
Petrus Nannius, hoogleraar
Latijn aan de Leuvense
universiteit schreef bij de
dood van Erasmus. Nannius
was in zijn jonge jaren nog een
zeer
succesvolle
rector
geweest van de Goudse Latijnse School.

Na de pauze wordt de nieuwste film van het
EGG ‘Erasmus in Gouda. Volg het spoor terug’
vertoond. Tijdens de pauze zullen we het glas
heffen op de gezondheid van het EGG en het nog
vele vruchtbare jaren toewensen. Komt allen!
De feestavond wordt zoals gebruikelijk
gehouden in het gebouw Arti Legi aan de Markt.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Neem
gerust een of meer introducees mee.
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