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JAARGANG 8  NR 1 (FEBRUARI 2018) 
Blz. 1 
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
In Galerie Menno Meyer vond op zaterdag 13 
januari j.l. weer onze inmiddels traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. De opkomst was 
overweldigend . Dat was hoogstwaarschijnlijk 
te danken aan de spreker van die middag, de 
cartoonist Jan Zandstra.  

Met lichtbeelden geïllustreerd, vertelde hij hoe 
hij eigenlijk tot het maken van ons en zijn 
boekje over Erasmus’ Adagia was gekomen. Dat 
wekte zoveel enthousiasme dat de vrienden 
zich verdrongen om het boekje te kopen. 
Daarna was het tijd voor het heffen van het glas 
op het nieuwe jaar. Het was niet alleen een 
drukbezochte, maar ook zeer geanimeerde 
bijeenkomst. 
 
ERASMUS EN GOUDA: Een vluchtige relatie? 
Vorig najaar wekte een korte lezing van 
professor Koen Goudriaan bij de Vrienden van 
Archief en Librije nogal ophef in het Goudse. 
Weliswaar had hij ontdekt dat Erasmus’ vader 
onderpastoor van Gouda was geweest en niet 
pastoor van een dorp in de omgeving, maar ook 
dat dit korter duurde dan eerder gedacht.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Inmiddels in het artikel dat uit die voordracht 
voortkwam gepubliceerd in De Schatkamer (jrg.  
31, no. 3).  

Koen Goudriaan 
 
Over dit artikel en zijn verdere onderzoekingen 
zal professor Goudriaan een inleiding 
verzorgen bij de Lees/Studieclub van ons 
genootschap op donderdag 22 februari a.s. om 
20.00 uur. Plaats Westhaven 30. 
 
ERASMUS EN ZIJN DRUKKERS 
In Arti Legi organiseren wij samen met de 
Drukkerswerkplaats Gouda op donderdag 19 
april een minisymposium over het onderwerp 

‘Erasmus en zijn 
Drukkers’.   
 
Johann Froben 
(Hans Holbein) 
 
 
 
 
 

 

http://www.erasmusgouda.nl/
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Josse Bade, Dirk Martens, Aldus Manutius en 
Johann Froben waren misschien wel de 
bekendste drukkers/uitgevers  van het Europa 
van die tijd. Daarnaast waren ze ook zelf 
humanistische geleerden.  

Marieke 
van Delft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprekers zijn dr. Marieke van Delft, conservator 
oude drukken van de Koninklijke Bibliotheek, 
en drs. Jan Willem Klein, oud-medewerker van 
het Streek Archief Midden-Holland. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
 
ERASMUS EN ZIJN HUWELIJKEN 
Onder deze intrigerende titel zal professor Jan 
van Herwaarden voor onze Lees/Studieclub op 
dinsdag 8 mei een inleiding verzorgen over wat 
Erasmus hierover heeft geschreven. Aanvang 
20 uur, plaats Westhaven 30. 
 
HISTORIZON REIZEN      
Piet Segers, Vriend van ons Genootschap, leidt 
deze Reisorganisatie. Hij biedt een reis aan naar 
diverse plaatsen in Europa waar Erasmus ooit 
verbleef: 
 
 

 
 
 
 
In het spoor van Erasmus 
Een vijf-daagse reis over Erasmus en 
Humanisme in Europa in de zestiende eeuw 
Met bezoeken aan:  
Leuven en paus Adrianus 
Het Europees Parlement in Straatsburg 
Bazel en schilder Holbein 
Freiburg en Phorzheim aan de Rijn 
Gutenbergbijbel in Mainz 
 
De reis vindt plaats van 13 t/m 17 maart 2018 
 
Gegevens vindt u op: 
www.historizon.nl/agenda-reizen/reis-
erasmus 

Beeld van Erasmus in Straatsburg 
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