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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zaterdag 14 januari a.s. van 16.00 tot 18.00
uur organiseren wij weer onze inmiddels
traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in Galerie
Menno Meyer , Achter de Kerk 17. Eregast is dit
keer de scheidende directeur van Museum
Gouda, die terug zal kijken op het prachtige
Erasmusjaar dat 2016 was.

Twee lange uren namen de presentatie en het
vragenhalfuurtje in beslag.

Gelukkig was er halverwege een pauze waarin
iedereen zich kon laven en energie opdoen voor
het tweede uur.

Vooral dankzij hem is dit jaar, voor de
Erasmusliefhebbers die wij zijn, een groot
succes
geworden.
We hopen op deze
bijeenkomst weer veel vrienden te mogen
begroeten en met hen het glas te heffen.
ERASMUS’ THUISKLOOSTER
Op donderdagavond 22 november verzorgden
wij, in samenwerking met de archeologische
vereniging Golda, een goed bezochte lezing over
‘Erasmus’ thuisklooster in Steyn. Alles wat u
altijd al wilde weten’. Wil Arts, Bas van
Beukering en Marcel van Dasselaar lieten daar
horen en zien wat ze allemaal hadden ontdekt
over het elfde Goudse klooster.

Bewondering viel ten deel aan niet alleen de
inleiders, maar ook aan de kunstenaars Menno
Meyer en Toet de Rooij die het klooster via
artist’s impressions en een maquette weer tot
leven hadden gebracht.
BEZOEK AAN ROTTERDAM
Op woensdag 23 november zijn de genoten op
bedevaart
geweest
naar
de
mooiste
Erasmusboekencollectie
ter
wereld
in
Bibliotheek Rotterdam. Daar werden zij
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verwelkomd door conservator Dr. Adrie van
der Laan.

Deze had in het ‘heilige der heiligen’ een groot
aantal bijzondere uitgaven, waaronder veel
eerste drukken, van Erasmus’ geschriften
neergelegd. Onze vriend Prof.dr. Jan van
Herwaarden vertelde in een twee uur durende
gedreven
monoloog
veel wetens- en
achtenswaardigs over deze uitgaven.
Halverwege vroeg hij bezorgd of de genoten
misschien een theepauze wilden. Maar dat
vonden ze zonde van de tijd.

Daarna zijn ze nog gezellig gaan eten en
napraten. Natuurlijk op eigen kosten, dat
spreekt voor zich.
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