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CRYSTAL LOTUS
Onder deze naam werkt een drietal studenten
van het Grafisch Lyceum in Utrecht aan een
animatiefilmpje over Erasmus in klooster Stein.

Als voorbereiding waren ze, op onze
uitnodiging, op 17 maart op bezoek in Gouda en
Stein.

ERASMUSLEZING 2017
Dinsdagavond 21 maart j.l. hield dr. Adrie van
der Laan, conservator van de wereldberoemde
Erasmuscollectie van Bibliotheek Rotterdam, de
Erasmuslezing 2017.

Dit gebeurde vanzelfsprekend in het gastvrije
Arti Legi op de plek waar Erasmus ooit naar
school ging. De lezing was druk bezocht en wij
mochten gelukkig weer veel van onze vrienden
verwelkomen. De titel van de lezing was
‘Adelaars in de wolken. Agricola, Erasmus en
het humanisme in de Nederlanden’.

We hopen hun animatie op te nemen in een
derde Erasmusfilm van ons genootschap. De
eerste twee films zijn op onze website te
vinden.
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Van der Laan benadrukte
in zijn lezing de actualiteit
van het werk van de twee
grootste Nederlandse
humanisten, Rudolf
Agricola en Desiderius
Erasmus. Hij behandelde
wat volgens hen het
primaire belang van het
onderwijs in de
humaniora was of zou
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moeten zijn. Niet alleen het verwerven van
kennis en inzicht, maar ook of vooral
karaktervorming. Voorzitter Wil Arts bedankte
Adrie van der Laan natuurlijk met mooie
woorden. Daar bleef het echter niet bij, ook
passende wijn en boeken werden diens deel.

GERRIT KLOENS OVERLEDEN
Twee jaar geleden kocht Museum Gouda een
door de bekende Goudse kunstenaar Gerrit
Kloens getekend portret van Erasmus aan.

PHILOSOPHIA CHRISTI
Dinsdagavond 16 mei verzorgde professor Jan
van Herwaarden voor de Lees/Studieclub van
ons genootschap ten huize van Eve Ahrens en
Albert Thijink, een prachtige lezing over de
Philosophia Christi van Erasmus.

Op 7 mei j.l. is hij helaas op bijna 83-jarige
leeftijd overleden. Eind juni staat zijn atelier
aan de Molenwerf nog één keer open voor een
(verkoop) expositie. We zullen hem missen.
Onderstaande foto is ons ter beschikking
gesteld door Marianka Peters.

Als huiswerk moesten/mochten de leden o.a.
diens Paraclesis en Enchiridion lezen, te vinden
in deel 6 van het Verzameld Werk. De opkomst
was meer dan goed. Er kon eigenlijk niemand
meer bij. De discussie was boeiend en speelde
zich eerst plenair en daarna in kleine groepjes
af. De conclusie was duidelijk: op naar de
volgende bijeenkomst in het najaar.
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