
Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam nodigt U uit voor de viering van 
de 553ste verjaardag van Desiderius Erasmus Roterodamus (1466 – 1536) in 

de Burgerzaal van het stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40.

Uitnodiging | maandag 28 oktober

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

We heffen het glas op de nieuwe spelddrager Fidan Ekiz!

Gratis toegang. Wel verplicht aanmelden via erasmusweek2019@gmail.com

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

Lof der Zotheidslezing door Prof. Dr. Arnoud Visser, hoogleraar Universiteit Utrecht 
over “De Gesprekken” van Erasmus. 

Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld door locoburgemeester Bert Wijbenga aan 
Fidan Ekiz, journaliste, presentatrice, schrijfster en documentairemaker.

INLOOP

INFORMEEL SAMENZIJN

START PROGRAMMA IN DE BURGERZAAL

16.30 uur

18.00 uur

17:00 uur



Zaterdag 26 oktober

Maandag 28 oktoberDoorlopend

Programma

The Human Library
 
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 den-
ken over mensen op basis van de buitenkant 
wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, 
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

Viering verjaardag Erasmus
 
Programma zie ommezijde
Stadhuis Rotterdam

Gratis toegang; verplicht reserveren via 
erasmusweek2019@gmail.com.
 

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

 13.00-16.00 uur

 17.00-19.00 uur

Maandag 28 oktober

Stadsdebat ‘Lof der Tolerantie’

Aanleiding tot het stadsdebat is o.a. het 
Rotterdamse collegeprogramma “Relax dit is 
Rotterdam” en het actieprogramma Integratie 
& Samenleving 2019-2022. Over Tolerantie en 
Pluriformiteit zal de Vlaamse filosoof Guido 
van Heeswijck zijn licht laten schijnen. Over 
Tolerantie en Democratie gaat een Rot-
terdams panel in gesprek. Panelleden zijn: 
wethouder Bert Wijbenga, advocate 
Inez Weski, historicus Lofti El Hamidi en 
docente Jean-Martie Molina. Centrale Biblio-
theek Rotterdam; Bibliotheektheater

Toegang: gratis voor leden Bibliotheek; € 5, 
(overige); kaarten aan de kassa of via
www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/eve-
nementen

20.00-22.00 uur

Zondag 27 oktober

Workshop filosofie 
en levenskunst

Erasmus uitte openlijk kritiek op tijdgenoten. 
Hij ontzag zichzelf niet.  Wij voeren een socra-
tisch gesprek over welke (zelf) kritiek het beste 
werkt. Erasmus doet mee!

Centrale Bibliotheek Rotterdam; 
Erasmus Experience

Toegang: € 7,50 (leden bibliotheek) / € 10,- 
(overige). Aanmelden via balie in de hal of via
www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/eve-
nementen

14.00-16.00 uur

Woensdag 30 oktober

Erasmus lunchconcert
 
Hayo Boerema (orgel) en Laureaat Classic 
Young Masters
Laurenskerk Rotterdam

Toegang gratis; collecte na afloop.(overige); 
kaarten aan de kassa of via
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
actueel/evenementen 

 12.45-13.30 uur


