
Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam nodigt U uit voor de viering van 
de 552ste  verjaardag van Desiderius Erasmus Roterodamus (1466 – 1536) 

in de Burgerzaal van het stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40.

Uitnodiging | vrijdag 26 oktober

Wilt U s.v.p. (een afdruk van) Uw uitnodiging en legitimatiebewijs meenemen?

We heffen het glas op de nieuwe spelddrager Hugo Borst!

In 2018 is het vijfhonderd jaar geleden dat Erasmus de ‘Colloquia’ publiceerde. 
Daarom koos het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam voor het thema ‘Gesprekken’.

Opening door de heer Steven Lamberts, voorzitter van het Comté Erasmus.

Lof der Zotheidslezing door prof. Dr. Mr. Edwin Rabbie, bijzonder hoogleraar aan 
de Erasmus Leerstoel, Faculteit der Wijsbegeerte van de EUR over de Colloquia.

Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld en de Pierre Bayle-cheque aan Hugo Borst, 
schrijver en columnist door Judith Bokhove, wethouder van  Mobiliteit, Jeugd en Taal.

INLOOP

INFORMEEL SAMENZIJN

START PROGRAMMA IN DE BURGERZAAL 

16.00 uur

17.30 uur

16:30 uur



Vrijdag 26 oktober  

Dinsdag 30 oktober  

Woensdag 31 oktober  

Zondag 4 november

Zondag 28 oktober  

Zaterdag 27 oktober  

Hele week

Programma

Viering verjaardag Erasmus
 
Programma: zie ommezijde.
Stadhuis Rotterdam

Stadhuis | Toegang gratis - reserveren verplicht 
via Erasmusweek2018@gmail.com

Erasmus lunchconcert

Hayo Boerema (orgel) en Deborah Witteveen 
(saxofoon).
Laurenskerk Rotterdam
Toegang gratis; collecte na afloop.

Erasmuswandelingen door het Gilde Rotterdam

Vertrek: Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5
Eindpunt: Centrale Bibliotheek Rotterdam
Toegang gratis; aanmelden via 
erasmus@gilderotterdam.nl 
Toegang gratis; collecte na afloop.

11.00 - 12.00 uur | 12.00 - 13.00 uur | 13.00 - 14.00 uur

Lezing ‘Filosofie en Islam’

Ga mee op reis door de geschiedenis van het 
Arabische Rijk en denk mee over het ontstaan van 
wetenschap tijdens deze lezing door Gerko Tempel-
man. Het hoogontwikkelde Arabische Rijk bracht 
filosofie en wetenschap naar het intolerante en 
onverlichte Europa en zorgde voor de eerste aanzet 
van wetenschappelijk denken. Hoe ging dat in z’n 
werk? En hoe schreef Erasmus daarover? Ontdek het 
tijdens deze lezing. 

Centrale Bibliotheek Rotterdam;  Erasmus 
Experience - 3e verdieping, toegang gratis; reserveren 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/agenda/evenementen 

Lezing door Micha de Winter
 
‘Pedagogiek van de Hoop; het onmiskenbare belang 
van optimisme in opvoeding en onderwijs’, gevolgd 
door samenspraak met panel en publiek.

Centrale Bibliotheek Rotterdam; 
bibliotheektheater
Toegang € 5,- incl. consumptie
Aanmelden via r.heijne@huisvanerasmus.nl 

Lezing ‘Met Erasmus in mijn rugzak’

550 jaar na de geboorte van Desiderius Erasmus 
reisde student Job Zomerplaag (21) in de voetsporen 
van deze filosoof door Europa. Hij bezocht twaalf 
steden waarin Erasmus leefde en ging op zoek 
naar zijn nalatenschap. Daarvoor sprak hij onder 
andere met leeftijdsgenoten, professoren, Afrikaanse 
migranten, de voorzitter van de jongerentak van het 
Franse Front National. De reis is een zoektocht naar 
zijn gedachtegoed in onze tijd en een verhaal over 
een veranderend Europa.

Centrale Bibliotheek Rotterdam; 
Desideriuszaal (1ste etage)
Toegang gratis; reserveren 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/agenda/evenementen 

Human Library Erasmus Special

Ter ere van de geboortedag van Erasmus kun je in de 
Human Library interessante mensen ontmoeten, die 
je in het dagelijks leven misschien niet snel spreekt. 
Klopt wat we denken over mensen op basis van de 
buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchte-
ling, ex-crimineel, transgender, dakloze en anderen 
zitten klaar om hun levensverhaal te vertellen in een 
gesprek te gaan met de bezoeker. 

Centrale Bibliotheek Rotterdam; hal
Toegang gratis; reserveren niet nodig

Erasmus Experience
 
Centrale Bibliotheek Rotterdam; 3de etage;
zie www.erasmushoudtjescherp.nl

Toegang gratis | reserveren niet nodig

 12.45 - 13.15

 12.45 - 13.30

 14.00 - 15.00 uur

14.00 - 16.00

 13.00 - 16.00

 14.00 - 14.45




