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MUSEUM GOUDA 
De prachtige cultuurhistorische tentoonstelling 
‘Erasmus: ik wijk voor niemand’ in Museum 
Gouda, met als gastcurator Herman Pleij, is een 
groot succes geworden. Bijna 22.000 bezoekers 
telde directeur Gerard de Kleijn in de periode 6 
februari-26 juni en de waardering van de 
bezoekers voor deze ‘moeilijke’ tentoonstelling 
was meer dan goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zeven lezingen  door gerenommeerde 
sprekers over de actualiteit van Erasmus’ 
denken waren al snel uitverkocht en kregen 
ruime landelijke aandacht door de publicatie 
ervan in het dagblad Trouw en uitzending door 
omroep HUMAN.  
 
 
Met het afronden van de tentoonstelling op 26 
juni werd de band tussen Erasmus en Museum 
Gouda  echter nog niet geslaakt. Op 11 augustus 
mocht onze  voorzitter Wil Arts de 
Erasmuskamer in Museum Gouda openen met,  
 

 
 
 
 
zoals Gerard de Kleijn in zijn nieuwsbrief 
schreef, ‘een zeer verzorgde speech’.  

 
 In die kamer valt veel te zien en te lezen en 
vooral te bewonderen.  

Portret van Erasmus 
Met schilder Gerrit Kloens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erasmusgouda.nl/
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Op 2 september a.s. vindt de feestelijke 
schenking plaats van het door Marc Mulders 
ontworpen en door Museum Gouda aan Gouda 
aangeboden Erasmusraam in de St. Janskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter gelegenheid hiervan is er ’s avonds een 
theateroptreden van Lucas de Man in de kerk 
met zijn programma ‘In Search of Europe’, 
waarvoor de vrienden van ons genootschap al 
eerder een uitnodiging hebben ontvangen. Wij 
hopen velen van u dan te mogen begroeten. 
 
STUDIE/LEESCLUB 
Op 26 april was er weer een bijeenkomst van de 
studie/leesclub bij Albert en Eve op de 
Westhaven.  Bestudeerd werd de recente 
uitgave van enige jeugdgedichten van Erasmus 
uit zijn Goudse tijd.  Onze vriend Jan Willem 
Klein gaf voor de pauze een boeiende, met 
lichtbeelden verluchte  inleiding  over de 
manuscripten waarin deze gedichten zijn te 
vinden, de handschriften waarmee ze zijn 
geschreven en dat van Erasmus zelf. Na de 
pauze vertelde een andere vriend Piet Zuijdwijk 
al even boeiend over het Latijn waarin deze 
gedichten zijn geschreven en de achtergrond 
ervan.  

 
 
 
De avond was goed bezocht en de discussie 
vruchtbaar. Het smaakte naar meer.  
 

TOURNEE 
Zoals in onze eerdere nieuwsbrief 
aangekondigd zijn Wil Arts en Bas van 
Beukering dit jaar op tournee gegaan met hun 
door het genootschap geproduceerde films over 
Erasmus en met verhalen over onze naamgever. 
We hadden uitnodigingen ontvangen van 
Rotary-, Probus- en Lionsclubs, van 
ouderenbonden, van studieclubs, van het 
Humanistisch verbond en Humanitas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben die uitnodigingen in dank aanvaard 
en ons best gedaan om het Erasmusjaar luister 
bij te zetten. Afgaand op de reacties waren de 
bezoeken een succes. 
 

http://www.erasmusgouda.nl/
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GOUDOLOGIE 
Voor de vervolgcursus Goudologie ‘Gouda en 
Erasmus’ die door het Historisch Platform en 
het Erasmus Genootschap Gouda wordt 
georganiseerd,  hebben zich zo’n 120 
belangstellenden opgegeven.  Op de 
zaterdagmorgens van 10 september tot 1 
oktober worden de lessen verzorgd door 
achtereenvolgens Jan van Herwaarden, Koen 
Goudriaan, Wil Arts, Bas van Beukering, Marcel 
van Dasselaar, Jan Willem Klein en Piet 
Zuijdwijk. De lessen vinden vanwege de grote 
toeloop plaats in Cinema Gouda. 

 
Klooster Stein , maquette van Toet de Rooij, 
wordt besproken in de cursus Goudologie 
 

  
 
 
 
ZOTTE ZATERDAG 
Op zaterdag 15 oktober vindt alweer de vijfde 
Zotte Zaterdag plaats in de binnenstad van 
Gouda rond het thema ‘Erasmus, kind van 
Gouda’. Op allerlei plaatsen vinden activiteiten 
plaats met als brandpunten het oude stadhuis 
en Arti Legi op de Markt en Museum Gouda aan 
de Oosthaven/Achter de Kerk. Het definitieve 
programma wordt in september bekend 
gemaakt.     
          

http://www.erasmusgouda.nl/

