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PRESENTATIE VAN BOEKJE MET
ADAGIACARTOONS
Op donderdagmiddag 14 december jl. vond de
feestelijke presentatie plaats van ons nieuwste
boekje bij boekhandel Verkaaik. Het boekje
bestaat uit een dertigtal cartoons over
uitdrukkingen uit Erasmus’ Adagia. Ze zijn
uitgekozen en getekend door de internationaal
gelauwerde cartoonist Jan Zandstra.

Onder grote belangstelling overhandigde
voorzitter Wil Arts het eerste exemplaar aan de
uit de dood herrezen moeder van Erasmus.
Daarna hield Jan Zandstra een sprankelende
voordracht over hoe hij tot zijn onderwerp, zijn
keuze van uitdrukkingen en de vormgeving van
zijn schetsen is gekomen.

Vervolgens was het moment daar dat het
boekje kon worden aangeschaft tegen de
vriendenprijs van € 4,95. Veel kopers namen de
kans te baat om de befaamde cartoonist een
opdracht te laten schrijven in hun exemplaar.
Sommigen van hen kochten maar meteen
verscheidene exemplaren. Een origineler
kerscadeautje is namelijk niet goed denkbaar.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zaterdagmiddag 13 januari van 16.00-18.00
uur
houden
we
weer
onze
nieuwjaarsbijeenkomst in Galerie Menno
Meyer, Achter de Kerk 17. U bent van harte
welkom. Vanwege het grote succes van Jan
Zandstra’s voordracht bij de presentatie van
zijn boekje met Erasmuscartoons zal hij een
reprise geven voor u, onze vrienden.

Natuurlijk gaat zijn voordracht vergezeld van
een PowerPoint presentatie van allerlei ideeën
waarmee hij heeft gespeeld bij het maken van
het boekje en van cartoons die overbleven. Het
spreekt voor zich dat we ook een dronk
uitbrengen op het nieuwe jaar en het welvaren
van ons genootschap.
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ERASMUS IN PERSPECTIEF
Op donderdagavond 26 oktober verzorgde
Imelda van der Linden voor ons genootschap
een goed bezochte lezing met lichtbeelden over
portretten van Erasmus, zoals geschilderd door
grote kunstenaars als Quentin Metsys, Hans
Holbein de Jongere en Albrecht Dürer. De lezing
werd gehouden in het gebouw van de vroegere
St. Theodorus Stichting aan de Westhaven 33.

Imelda van der Linden behandelde met verve
vragen als: Welke 'onzichtbare' betekenissen en
bedoelingen draagt het gecreëerde beeld met
zich mee? Hoe heeft Erasmus daar in de
compositie vorm aan laten geven? Heeft hij bij
dit alles de betrokken schilders stilistisch weten
te beïnvloeden? Hoe verhouden zijn beroemde
portretten zich trouwens tot de contemporaine
portretkunst? Door Erasmus' portretten in een
breder perspectief te plaatsen, kregen zij voor
de toehoorders/-kijkers een waardevolle extra
dimensie. Het was een verrassende en
verhelderende avond. Zoals een bezoeker
concludeerde: ‘We hebben vanavond veel
geleerd’.

ZOTTE ZATERDAG
Op 14 oktober was het weer Zotte Zaterdag. Het
thema was dit keer het jaar 1511. Dit is het jaar
dat voor het eerst Erasmus’ Lof der Zotheid
werd gepubliceerd. Er vonden in de binnenstad
van Gouda allerlei activiteiten plaats, zowel
binnen als buiten. Door het prachtige weer, het
grote aanbod en het toegestroomde publiek
was de dag een groot succes.

Wij droegen er aan bij door in Arti Legi onze
films ‘Rust noch Duur. Op reis met Erasmus’ en
‘Erasmus in Gouda. Volg het spoor terug’ te
vertonen.
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