
Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam nodigt U uit voor de viering 
van de 555e verjaardag van Desiderius Erasmus Roterodamus 

(1466 – 1536) in de Burgerzaal van het stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40

www.erasmusrotterdam.com

Uitnodiging | donderdag 28 oktober 2021

Wilt u bij uw komst uw identiteitsbewijs en Corona check meenemen? 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de Burgerzaal. Aanmelden   

verplicht via erasmusweek2021@gmail.com onder vermelding van uw 

telefoonnummer i.v.m. de coronamaatregelen.

INLOOP

EINDE PROGRAMMA

START PROGRAMMA IN DE BURGERZAAL 

16.30 uur

18.00 uur

17:00 uur

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

Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld 2020 en cheque aan Ds Dick Couvée

Tussen Barmhartigheid en Intolerantie, lezing door Dr. John Tholen, conservator 
erfgoedcollecties Bibliotheek Rotterdam

Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld 2021 en cheque aan Rosanne Hertzberger, 
microbioloog en schrijver.

De Lof der Zotheidspelden worden uitgereikt door Said Kasmi, wethouder Onderwijs, 
Cultuur en Toerisme van Rotterdam



Zaterdag 30 oktober

Zondag 31 oktober

Zaterdag 30 oktober

Vrijdag 29 oktober

Programma

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 denken over mensen op basis van de buitenkant wel 
met de werkelijkheid?
Hal Bibliotheek Rotterdam; Hoogstraat 110
Toegang gratis; reserveren niet nodig

Erasmus, dwarsdenker

Filosofie workshop door Jan de Bas
Aan de hand van het nieuwe boek van Sandra Lan-
gereis (2021) Erasmus Dwarsdenker wordt op deze 
‘Hervormingsdag’ nagegaan wat dit dwarse denken 
van Erasmus inhield. Met aandacht voor zijn betekenis 
voor Rotterdam, de filosofie en ons eigen leven.

Toegang € 7,50 (leden)/ € 10,00 (niet leden) | Aanmel-
den via  www.bibliotheekrotterdam.nl/erasmusweek

 

Erasmus uit de kluis

 12.00-12.15 uur, daarna elk kwartier tot 14.00 uur
Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
Erasmuszaal (3de verdieping)
Gratis toegang

Brieven van Erasmus: de complete correspondentie

Theaterprogramma | Na vijftien jaar hard werken door een 
team van vertalers is de correspondentie van Erasmus in 
een Nederlandse vertaling compleet. De voltooiing van de 
reeks wordt op deze middag feestelijk gevierd in het Bi-
bliotheektheater. Er zijn lezingen en optredens van auteur 
Jet Steinz en spoken word artiest Elten Kiene.
Gratis, alleen online te volgen, aanmelden verplicht via 
www.bibliotheekrotterdam.nl/erasmusweek

 13.30-17.00 uur

12:00 -14:00 uur

17.00-19.00 uur

14.00-16.00 uur

Maandag 25 oktober 

Dinsdag 26 oktober

Donderdag 28 oktober

Woensdag 27 oktober

Doorlopend 

Erasmuswandeling (1,5 uur)

Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
Aanmelden: stichting@erasmushuisrotterdam.nl 

Erasmus Lunchconcert door Hayo Boerema (orgel) en Tim 
Ouwejan (trombone)
Laurenskerk Rotterdam
Toegang vrij; collecte na afloop

Erasmus voor de klas  - Erasmiaans Gymnasium 
Besloten bijeenkomst 

Uitreiking Lof der Zotheidspelden, 

Burgerzaal Stadhuis Rotterdam
Aanmelden via erasmusweek2021@gmail.com 
o.v.v. naam en telefoonnummer

19.00 uur – Inloop en postersessie
20.00-22.00 uur - zaalprogramma
Burgerschap; van woorden naar daden

Burgerschapsonderwijs wordt vanaf september 2021 een wet-
telijke verplichting. Stichting Huis van Erasmus organiseert 
een avondvullend programma over burgerschapsonderwijs 
en burgerschap.
Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
Live in het Bibliotheektheater en online via livestream
Gratis, aanmelden via www.bibliotheekrotterdam.nl/
erasmusweek

Erasmus Experience

Bibliotheek Rotterdam; Hoogstraat 110, 
3de etage zie www.erasmushoudtjescherp.nl
Toegang gratis

 12.00-15.00 uur

12.45-13.30 uur

 19:00-22.00 uur

16.00-17.00 uur


