
PROGRAMMA ERASMUSWEEK 2018 
Thema: Gesprek (nav ‘Colloquia’ van Erasmus, 500 jaar geleden) 
26 oktober t/m 4 november 2018 
 

    Aanmelden  
Vrijdag 26 16.00 inloop 

16.30 -18.00 uur 
18.00 uur einde 
borrel 

Viering van de verjaardag van Erasmus op het stadhuis 
 
Lezing door prof.dr. Edwin Rabbie (Erasmus Universiteit Rotteram) over de 
Colloquia; 
Uitreiking Lof der Zotheidspeld aan Hugo Borst door wethouder Judith 
Bokhove (mobiliteit, jeugd(hulp) en taal) 
Presentatie eerste exemplaar van boekje ‘Erasmus van Rotterdam: een 
kennismaking’ 
 

erasmusweek2018@gmail.com 
 
ovv ‘stadhuis’ 

Zaterdag 27 13.00 – 16.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00-14.45 
 

Bibliotheek Human Library Erasmus Special 
Ter ere van de geboortedag van Erasmus kun je in de Human Library 
interessante mensen “lenen”, 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 vluchteling, ex-crimineel, transgender, dakloze en 
anderen zitten klaar om hun levensverhaal te vertellen in een gesprek met de 
“lener”. Ook gaan de “lener” en “het boek” met elkaar in gesprek n.a.v. een 
citaat van Erasmus. 
Locatie: Bibliotheek Rotterdam Centrale hal 
 
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 en de geestelijk moeder van het beroemde Erasmus-

Vrije inloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegang: gratis, wel aanmelden 
via deze link 

mailto:erasmusweek2018@gmail.com
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/evenementen/evenement/9871-lezing-met-erasmus-in-mijn-rugzak


uitwisselingsprogramma voor studenten. De reis is een zoektocht naar zijn 
gedachtegoed in onze tijd en een verhaal over een veranderend Europa. 
Locatie: Desideriuszaal, 1e verdieping 
 

Zondag 28 14.00 – 16.00 uur 
 
 
 
 
 

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 
 
Locatie: Bibliotheek Rotterdam Bibliotheektheater 
 

Entree €5,00 incl. Consumptie 
 
Aanmelden via: 
r.heijne@huisvanerasmus.nl 

Dinsdag 30 12.45-13.15 Laurenskerk  Erasmus lunchconcert 
 

Gratis toegankelijk 

Woensdag 31 11.00-12.00 
13.00-14.00 
15.00- 16.00 

Erasmuswandelingen door Gilde Rotterdam.  
Beginpunt: Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5; 3011GC Rotterdam; 
Eindpunt: Bibliotheek Rotterdam bij Erasmus Experience, met gelegenheid 
deze te bezoeken 
 

erasmus@gilderotterdam.nl 
 

Donderdag 1 November  Erasmiaans Gymnasium 
Sinds 2008 gaan de eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium ieder jaar 
terug naar hun basisschool om de schoolverlaters te vertellen over Erasmus 

 

Zondag 4 November 
14.00-15.00 

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 Tempelman. 
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.  
 
Over Gerko Tempelman 
Filosoof Gerko Tempelman houdt zich graag bezig met de diepere menselijke 
drijfveren. Als docent maakt hij graag de filosofie toegankelijk aan de hand 

Gratis, reserveer wel hier een 
plekje  

mailto:r.heijne@huisvanerasmus.nl
mailto:erasmus@gilderotterdam.nl
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/evenementen/evenement/8866-lezing-filosofie-en-islam


van actuele vragen. Iets wat hij onder andere bij de Vrije Academie, 
Volksuniversiteit en School of Life heeft toegepast. Gerko verdiept zich graag 
in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: de vraag hoe het komt dat mensen 
denken zoals ze denken. Vaak zijn daar in de geschiedenis allemaal oorzaken 
voor aan te wijzen. En dat zegt iets over jouzelf maar net zo goed over die 
vreemde, onbegrijpelijke ander. Meer informatie staat hier. 
 
Locatie: Erasmus Experience, 3e verdieping 

 


