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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zaterdag 16 januari vond weer onze
traditionele,
goed
bezochte
nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Galerie Menno
Meyer. Na een korte terug- en vooruitblik van
de voorzitter werd het glas geheven op het heil
van ons inmiddels tienjarige genootschap.

Dit is voor het Erasmus Genootschap Gouda een
belangrijk jaar. Immers 550 jaar geleden werd
Erasmus geboren en 500 jaar geleden
publiceerde hij het werk dat voor hemzelf het
belangrijkste was: diens Novum Instrumentum.
Om dit te vieren wordt in de St. Janskerk op 2
september een door Marc Mulders ontworpen
en geschilderd Erasmusraam aangebracht dat
nu al in Museum Gouda valt te bewonderen.
Daaraan voorafgaand heeft het museum een
interessante Erasmustentoonstelling ingericht
onder de titel: ‘Erasmus: ik wijk voor niemand’.
Niet over de inhoud van die tentoonstelling,
maar over wat er allemaal voor nodig is en
ermee gepaard gaat, hield Carina Blokzijl, hoofd
communicatie van het museum, een boeiende
presentatie op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

TENTOONSTELLING
De tentoonstelling zelf werd op vrijdag 5
februari geopend en loopt door tot 26 juni a.s.
Voor vrienden van ons genootschap is de
tentoonstelling natuurlijk een must. Dat geldt
ook voor de reeks van zeven lezingen die het
museum in de eerste helft van dit jaar ter
gelegenheid van de tentoonstelling organiseert.
Omdat ook het Verzetsmuseum een aantal
Erasmuslezingen op het programma heeft
staan, hebben wij ervan afgezien zelf in het
voorjaar onze traditionele ‘lof der zotheid’lezing te organiseren. Overdaad schaadt nu
eenmaal.

In plaats van dat de mensen naar onze lezingen
komen, gaan Wil Arts en Bas van Beukering op
tournee langs allerlei Goudse verenigingen en
clubs met onze films ‘Rust noch duur. Op reis
met Erasmus’ en ‘Erasmus in Gouda. Volg het
spoor terug’.
PRESENTATIE BUNDEL
JEUGDVERZEN VAN ERASMUS
In het amfitheater van de Chocoladefabriek
mochten velen op zaterdag 30 januari feestelijk
het product van een samenwerkingsverband
van het Erasmus Genootschap Gouda, de
Drukkerswerkplaats, Gouda op Schrift en het
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Streekarchief Midden-Holland presenteren:
‘Desiderius Erasmus, U die hierlangs loopt, sta
stil en lees deze verzen, Gedichten uit Gouda’.

(Foto Marianka Peters)
In een aantal korte lezingen vertelden Petra
Luijkx, Peterpaul Koosterman, Piet Zuijdwijk en
Wil Arts over de totstandkoming, de inhoud en
de context van deze unieke verzenbundel die
foto’s van de handschriften, de Latijnse
transcriptie en de Nederlandse vertaling van
een zestal jeugdverzen van Erasmus bevat.
Dankzij de royale financiële steun van de Jac.
Bezemer Stichting en de Stichting Het OudeMannenhuys kan de publieksverzie van de
bundel voor slechts € 7,50 worden aangeboden.
De bundel is te koop bij Boekhandel Verkaaik,
de Chocoladefabriek, de Museumwinkel en de
winkel van de St. Jan. Voor echte liefhebbers is
er ook nog een genummerde bibliofiele editie in
beperkte oplage voor € 39,00 te koop bij de
Drukkerswerkplaats.

Schrift, en Piet Zuijdwijk, hoofd van de Groep
Latijn van Gouda op Schrift, een inleiding
verzorgen over de aan de boven genoemde
bundel ten grondslag liggende handschriften en
de keuze en vertaling van de gedichten.

U als vriend bent natuurlijk van harte welkom.
Tijd: 20.00 uur. Plaats, Westhaven 30, Gouda.
Mocht u de bundel nog niet bezitten, dan kunt u
die ter plaatse aanschaffen.
DE GOUDSE GLAZEN ST. JAN GOUDA
OPEN MONUMENT VAN DE MAAND.
23 JANUARI 2016
Op zaterdag 23 januari 2016 was de film
“Erasmus in Gouda, volg het spoor terug” de
hele dag te zien in de Van der Vorm kapel. Ook
hier weer een grote belangstelling.

STUDIE- EN LEESCLUB
Op dinsdagavond 26 april zullen onze vrienden
Jan Willen Klein, projectleider van Gouda op
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VERVOLGCURSUS GOUDOLOGIE
”ERASMUS EN GOUDA”
In het najaar organiseert het Historisch
Platform Gouda in samenwerking met ons
genootschap een nieuwe cursus Goudologie
‘Erasmus en Gouda’.
Op vier zaterdagochtenden (van 10 september
tot en met 1 oktober) van 10.00-12.00 uur kunt
u van de geschiedenis van wat Erasmus zijn
vaderland noemde (Jan van Herwaarden), zijn
leven als monnik en humanist (Koen
Goudriaan) , zijn voetstappen in Gouda

(WilArts, Bas van Beukering en Marcel van
Dasselaar) en de geschriften van Erasmus uit
zijn Goudse tijd (Jan Willem Klein en Piet
Zuijdwijk) kennis nemen. De lessen vinden
plaats in Cinema Gouda. De kosten bedragen €
60,- inclusief het boekje ‘Sporen van Erasmus in
Gouda en omstreken’, een informatiemap en
een kopje koffie/thee in de pauze.
Voor nadere informatie en inschrijving:
www.historischplatformgouda.nl
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