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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op
zaterdagmiddag 12 januari a.s. van 16.00-18.00
uur. In tegenstelling tot andere jaren is de
plaats
van
samenkomst
de
St.
Theodorusstichting,
Westhaven
33,
u
welbekend.

vrienden graag als eersten deze film willen zien,
vandaar. Natuurlijk zal ook onze voorzitter zijn
gebruikelijke nieuwjaarsrede - nou ja, rede? uitspreken en krijgen we ruim de tijd om het
glas te heffen, elkaar de hand te drukken en het
allerbeste te wensen. Wij hopen veel vrienden
hartelijk te mogen begroeten.
BRIEVEN
In Arti Legi vond op woensdag 21 november
onze goed bezochte najaarslezing plaats. De
spreker was dr. Harm-Jan van Dam, oudhoofddocent Latijn aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en vertaler van deel zeven van
Erasmus’ Verzamelde Werk dat een
bloemlezing uit diens brieven bevat.

De reden is dat we dit keer over wat meer
ruimte dienen te beschikken en er ook stoelen
nodig zijn. Tijdens de bijeenkomst vindt
namelijk de première plaats van onze nieuwe
film: ‘Erasmus in Stein. Een rijk verleden onder
het gras verborgen’. Wij gaan er vanuit dat veel
Stichting Erasmus Genootschap Gouda

www.erasmusgouda.nl – E: bestuur@erasmusgouda.nl
Westhaven 30, 2801PJ Gouda – T: 0182 526508
KvK: 24451585, Bankrekening: NL53 INGB 0002 3823 56

NIEUWSBRIEF
ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA
JAARGANG 8 NR 4 (DECEMBER 2018)
Blz. 2
De titel van zijn lezing luidde: ‘ “Een brief biedt
plaats aan nagenoeg elk onderwerp.” Erasmus
en zijn brieven.’ In een mooie voordracht liet de
spreker niet alleen zien dat Erasmus heel veel
en ook nog eens heel verschillende soorten
brieven heeft geschreven, maar ook een
meester was in de kunst van het
brievenschrijven. Hij begon met de eerste, wat
klunzige brief die wij van Erasmus kennen
gericht aan zijn voogd Pieter Winckel en sloot af
met een mooie en trieste brief die hij vlak voor
zijn dood schreef. In het vragenhalfuurtje werd
de spreker bestookt met allerlei vragen, die
soms eenvoudig en soms heel moeilijk te
beantwoorden bleken.

ZOTTE ZATERDAG
Het weer op zaterdag 20 oktober was mooi, de
sfeer genoeglijk, de drukte groot, de activiteiten
heel divers en dwazen alom aanwezig. Wat wil
een mens nog meer op Zotte Zaterdag? Klein
begonnen is deze inmiddels een groot feest
voor jong en oud geworden.

Algemeen Dagblad 22 oktober 2018

Na afloop werd onder het genot van een glas
wijn of sap nog genoeglijk nagepraat.

We mochten dit jaar een nieuwe, welbespraakte
Erasmus bewonderen gespeeld door onze
vriend Paul Mertens. Hij werd van harte
welkom geheten door twee Goudse schonen. Hij
glom ervan.
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