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SUCCESVOLLE VIERING TIENJARIG BESTAAN 
In het gastvrije Arti Legi van Louwrens en 
Gerda Dijkstra mochten wij op donderdagavond 
5 november jl.  met veel vrienden het tienjarig 
bestaan van ons genootschap vieren. Onze 
vriend Jan van Herwaarden hield een prachtige 
feestrede over de vriendschapsband tussen 
Erasmus en Thomas More.   
 

Na 
de pauze, waarin we het glas hieven, 
memoreerde voorzitter Wil Arts welsprekend 
de hoogtepunten uit de geschiedenis van ons 
genootschap. Tot slot volgde de vertoning van 
Bas van Beukerings wonderschone nieuwe film: 
‘Erasmus in Gouda. Volg het spoor terug’. Na 
afloop werd onder het genot van een goed glas 
en zoutjes nog genoeglijk nagepraat. Op naar de 
volgende tien jaar! 
 
FILMVERTONING EN LEZING VOOR DE VVAO 
De Vereniging van Vrouwen met een 
Academische Opleiding (VVAO) had ons 
genootschap uitgenodigd om in afwachting van 
de grote Erasmustentoonstelling in Museum 
Gouda een avond te vullen met een programma  
over onze naamgever. Zo gevraagd, zo gedaan.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Onze vrienden Erik en Ralph waren zo 
vriendelijk geweest hun zaal op de 
benedenverdieping van de vroegere St. 
Theodorusstichting aan de Westhaven ter 
beschikking te stellen.  

 
Zo’n 30 ‘geleerde’ vrouwen volgden op 19 
november jl. belangstellend en zelfs enthousiast 
het door ons gepresenteerde programma. Voor 
de pauze vertoonde Bas van Beukering de twee 
EGG-films ‘Rust noch Duur. Op reis met 
Erasmus’ en ‘Erasmus in Gouda. Volg het spoor 
terug’. Hij gaf er ook een toelichting bij. Na de 
pauze vertelde voorzitter Wil Arts over het 
ontstaan en reilen en zeilen van ons 
genootschap en ging dieper in op een recent 
project dat samen met Golda wordt uitgevoerd: 
‘Hoe zag Erasmus’ thuisklooster in Stein er 
eigenlijk uit’.  Na een geanimeerd vraag- en  
antwoordspel sloot VVAO-voorzitter Marjan de 
Wolff de vergadering met geschenken voor Bas 
en Wil, Erik en Ralph. 
 
 
 

http://www.erasmusgouda.nl/
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KAARSJESAVOND  
ERASMUS BIJ MENNO MEIER 
In de middag, voorafgaand aan Kaarsjesavond, 
kon op het atelier van Menno Meier geluisterd 
worden naar Erasmus (Albert van Riet) en zijn 
moeder (Carolyt Koops). 
Erasmus las voor uit Lof der Zotheid en 
vertelde over zijn verblijf in Gouda. 

 
FEESTELIJK BEGIN VAN HET ERASMUSJAAR 
Op zaterdag 16 januari a.s. houden we van 
16.00-18.00 uur weer onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Galerie Menno 
Meyer, Achter de Kerk. We hopen veel van onze 
vrienden daar te ontmoeten en kijken dan 
vooruit naar het Erasmusjaar dat 2016 is. Dan 
is het namelijk 550 jaar geleden dat onze 
naamgever werd geboren en 500 jaar geleden 
dat zijn hoofdwerk Novum Instrumentum het 
licht zag. Dit was aanleiding genoeg voor 
Museum Gouda om de prachtige tentoonstelling 
‘Ik wijk voor niemand’ te organiseren die op 5 
februari feestelijk zal worden geopend.  Carina 
Blokzijl, belast met de promotie van dit soort 
evenementen in het museum, zal ons met 
behulp van een PowerPoint presentatie een blik  

 
 
 

 
bieden op hoe de tentoonstelling eruit gaat 
zien. Wat we nu al weten is dat in het museum 
door prominente sprekers een zevental 
lezingen zal worden gegeven over de actualiteit 
van Erasmus’ gedachtengoed.  In september 
van dit nieuwe jaar zal tot slot in de St. Jan een 
heel mooi Erasmusglas van Marc Mulders 
worden aangebracht. Vanaf 23 december is in 
de Gasthuiskapel al een tentoonstelling te zien 
over de vervaardiging van dit glas. 
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PRESENTATIE BUNDEL VAN ZES 
JEUGDVERZEN VAN ERASMUS UIT ZIJN 
GOUDSE TIJD 
Op zaterdag 30 januari verschijnt ‘Desiderius 
Erasmus, U die hierlangs loopt sta stil en lees 
deze verzen, gedichten uit Gouda’.   
Voor het eerst worden deze jeugdverzen van 
Erasmus in een Nederlandse vertaling, met de 
Latijnse tekst en foto’s uit de originele  

 
 
 

 
 
 
 
handschriften gepubliceerd. Dit gebeurt door 
een samenwerkingsverband van het Erasmus  
Genootschap Gouda, Gouda op Schrift, 
Streekarchief Midden-Holland en de  
Drukkerswerkplaats. De feestelijke presentatie 
vindt plaats in de Chocoladefabriek (Archief, 
Bibliotheek, Drukkerswerkplaats) aan Klein 
Amerika. Wij nodigen onze vrienden natuurlijk 
hartelijk uit voor deze bijeenkomst.             
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