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ERASMUS IN BEELD
Op donderdagavond 26 oktober, aanvang 20.00
uur, verzorgt Imelda van der Linden voor ons
genootschap een lezing met lichtbeelden over
portretten van Erasmus, zoals geschilderd door
grote kunstenaars als Quentin Metsys, Hans
Holbein de Jongere, Albrecht Dürer en Lucas
Cranach de Oude.

Goude'. Als rondleidster in Museum Gouda
ontstond
haar
interesse
voor
de
portretschilderkunst. Van toen af is ze zich gaan
specialiseren in dit verrassende, boeiende en
kleurrijke genre. Met een zekere regelmaat
verzorgt ze tegenwoordig cursussen over dit
onderwerp. We zijn gelukkig dat ze bereid is
gevonden om van het Zeeuwse Bruinisse naar
Gouda te komen om voor ons een voordracht
over de portretten van Erasmus te houden.
ZOTTE ZATERDAG
Op 14 oktober is het weer Zotte Zaterdag. Het
thema is dit keer het jaar 1511. Dit is het jaar
dat voor het eerst Erasmus’ Lof der Zotheid
werd gepubliceerd.

Hans Holbein de Jongere 1516
Tekeningen in Lof der Zotheid
Quinten Massys 1517
De lezing wordt gehouden in het gebouw van de
vroegere St. Theodorus Stichting aan de
Westhaven 33. Vele Gouwenaars kennen
Imelda van der Linden van vroeger toen ze
onder meer bestuurder bij het Goudse Gidsen
Gilde was en redacteur van 'Tidinge van die

Er vinden in de binnenstad van Gouda weer
allerlei activiteiten plaats, zowel binnen als
buiten. Het genootschap is ’s middags te vinden
in Arti Legi waar behalve optredens van
dichters en de stadsfilosoof ook onze films ‘Rust
noch Duur. Op reis met Erasmus’ en ‘Erasmus in
Gouda. Volg het spoor terug’ worden getoond.
Nadere informatie verschijnt in de plaatselijke
bladen en via flyers.
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CARTOONS JAN ZANDSTRA
De internationaal bekende cartoonist Jan
Zandstra heeft voor ons een aantal cartoons
gemaakt over de Lof der Zotheid. We zijn met
hem in gesprek om een boekje met zijn
Erasmuscartoons uit te geven. Hier vast een
voorproefje. We houden u op de hoogte.
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