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ERASMUSLEZING 2017 
In het gebouw Arti Legi, Markt 27, vindt op 
dinsdagavond 21 maart a.s. weer onze  
jaarlijkse Erasmuslezing plaats. Dit jaar wordt 
de lezing verzorgd door Dr. Adrie van der Laan, 
secretaris van het Erasmus Center for Early 
Modern Studies en conservator van de 
wereldberoemde Erasmuscollectie van 
Bibliotheek Rotterdam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De titel van de lezing luidt: ‘Adelaars in de 
wolken. Agricola, Erasmus en het Nederlandse 
humanisme’. Van der Laan is een van de 
grootste kenners van het vroege humanisme in 
de Nederlanden. Recent redigeerde hij samen 
met Fokke Akkerman het boek ‘Rudolf Agricola. 
Brieven, levens en lof van Petrarca tot Erasmus’ 
en eerder vertaalde hij Erasmus’ Liber de 
praeparatione ad mortem (Boek over de 
voorbereiding op de dood).  Zowel Agricola als  

 
Erasmus stonden aan de basis van het 
humanisme ten noorden van de Alpen. Agricola 
was een van de grootste geleerden van de 
vijftiende eeuw, terwijl Erasmus dat van de 
zestiende eeuw was. Erasmus schreef in 1514 
aan een boekdrukker in Straatsburg die van 
plan was Agricola's teksten uit te geven: 'Op het 
studiewerk van Rudolf Agricola, een werkelijk 
goddelijk man, wachten we allang; elke keer als 
ik zijn geschriften lees, aanbid, ja kus ik dat 
heilige, hemelse talent.' De lezing begint om 
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Wij 
hopen op uw komst. 
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
In Galerie Menno Meyer werd op 14 januari jl. 
weer onze inmiddels traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Eregast was 
de afscheid nemende directeur van Museum 
Gouda Gerard de Kleijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadat voorzitter Wil Arts in zijn korte 
nieuwjaarsrede vooruit had gekeken, liet hij het 
omzien over aan Gerard de Kleijn.  Deze 
vertelde bevlogen hoe hij het prachtige 
Erasmusjaar dat 2016 was, had ervaren en wat  
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zijns inziens de hoogtepunten waren. Centraal 
stonden natuurlijk de mooie tentoonstelling ‘Ik 
wijk voor niemand’ in het museum en de druk 
bezochte lezingen die de tentoonstelling 
vergezelden. Speciale aandacht kregen, dat 
spreekt voor zich, de perikelen rond het 
aanbrengen van het Erasmusglas van Marc 
Mulders in de St. Jan en de feestelijke 
overdracht van het raam. Eind goed, al goed. 
Wij waren natuurlijk blij dat als herinnering 
aan de tentoonstelling er nu een Erasmuskamer 
in het museum is ingericht. Onze voorzitter 
bedankte Gerard hartelijk voor zijn mooie 
speech en het vele goede werk dat hij voor 
Erasmus en Gouda in de afgelopen  jaren heeft 
verricht.  

Als dank overhandigde hij hem onze mooie 
door Menno Meyer ontworpen 
Erasmuspenning plus – in de geest van Erasmus 
– een goede fles Bourgogne. Het was weer een 
mooie middag. 
 
AAD DE WIT   
Vorig jaar haalde Aad de Wit, een bekend 
beeldend kunstenaar uit Moordrecht, de krant  
en de TV omdat het hem aanvankelijk niet lukte 
om een hilarisch beeld van Moeder Margaretha  
 

 
 
en de piepkleine blote Erasmus te exposeren in 
de Goudse publieke ruimte. Het hilarische zat  
erin dat Erasmus als baby een stukje kaas in de 
ene hand had en een stroopwafel in de andere. 
Die twee etenswaren bewezen eens te meer zijn 
Goudse afkomst.  

Aad ging verder en vervaardigde van papier 
maché later ook nog een beeld van Erasmus als 
jongeling en een van hem als man van 
middelbare leeftijd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze drie beelden exposeerde hij rond Zotte 
Zaterdag bij het Gouwe Palet in de 
Agnietenkapel.  We willen u de foto’s ervan niet 
onthouden.   
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