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VOORJAARSLEZING
Ook dit jaar vindt onze voorjaarslezing getiteld,
‘De politiek van toe-eigening: Erasmus en
Bayle’, plaats in het prachtige en gastvrije Arti
Legi aan de Markt en wel op maandagavond 27
mei. De spreker is Wiep van Bunge, hoogleraar
wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam.

optreden met hun aan Erasmus gewijde verzen.
De laatste keer stelde een van die dichters ons
de vraag of we er niet eens een leuk bundeltje
van konden maken. Zo gevraagd, zo gedaan. De
redactie heeft 22 gedichten geselecteerd en er
wordt hard gewerkt aan de opmaak. Jan
Zandstra zal het bundeltje illustreren.

Wiep van Bunge

Een tekening van Jan Zandstra

Pierre Bayle, de in 1681 naar Nederland
gevluchte Franse hugenoot, staat bekend als ‘de
filosoof van Rotterdam’. Hij wordt gerekend tot
de
zeventiende-eeuwse
radicale
verlichtingsdenkers,
die
leefden
en
publiceerden in de relatief vrije Republiek. Daar
schreef
hij
over
tolerantie
en
verdraagzaamheid, ook naar andersgelovigen
en atheïsten. Van Bunge stelt in zijn lezing de
vraag of Bayles toe-eigening van Erasmus’
erfgoed wel terecht en oprecht was. De lezing
begint om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Toegang vrij.

Op Zotte Zaterdag zal het eerste exemplaar
worden overhandigd aan - wie anders dan Erasmus. Daarna is het te koop tegen een heel
schappelijke prijs.

BUNDEL GOUDSE GEDICHTEN OVER ERASMUS
Op Zotte Zaterdag is het inmiddels een traditie
om in Arti Legi Goudse dichters te laten

ERASMUSSPREUK
Al een tijdje zijn we bezig met het
verwezenlijken van het plan om een citaat van
Erasmus uit de Lof der Zotheid aan te brengen
op de blinde muur van het pand hoek
Oosthaven-Nieuwe Veerstal.
Allerlei technische en financiële voetangels en
klemmen
belemmerden
echter
snelle
realisering. Het lijkt erop dat we die nu achter
ons hebben gelaten. De welstandscommissie
lijkt positief te oordelen. Nu is het nog wachten
op het antwoord van B&W op de vraag of zij
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ons willen ontheffen van het betalen van leges.
We houden u op de hoogte.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
En, o ja, we waren helemaal vergeten dat we u
nog niet hebben geïnformeerd over de
afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst. We waren
uitgeweken naar de St. Theodorusstichting
omdat we veel toeloop verwachtten en ook
zitplaatsen
moesten
genereren.
Op
zaterdagmiddag 12 januari presenteerde
regisseur en producent Bas van Beukering
namelijk onze nieuwe film: ‘Erasmus in Stein.
Een rijk verleden onder het gras verborgen’.

Theo Geels
Inmiddels draait de nieuwe Website met het
Wordpress model, maar in stijl zoveel mogelijk
lijkend op de Website van Theo. Wij bedanken
hem voor al het werk dat hij gratis voor ons
heeft gedaan!
SAMENLOOP VOOR HOOP
Aan Zotte Zaterdag werken héél veel mensen
mee. En ieder daarvan kent wel iemand met
kanker. Zotte Zaterdag wil (ex-)patiënten een
hart onder de riem steken en geld inzamelen
voor kankeronderzoek, en doet daarom mee
aan de SamenLoop voor Hoop Groene Hart.

Foto uit de film. Maquette in het landschap.
De film was een groot succes en er werd onder
het genot van drankjes, lekkere hapjes en veel
handdrukken en kussen geanimeerd over
gedebatteerd.
AFSCHEID VAN THEO GEELS
Theo Geels heeft voor ons Genootschap in 2008
een Website gemaakt. Hij gaat het wat rustiger
aandoen. Hij meldde ons dat hij op korte
termijn gaat stoppen met het onderhoud.

Het team wandelt bij elkaar 24 uur, waarbij de
teamleden elkaar afwisselen op een parcours,
als symbool voor de voortdurende strijd tegen
kanker. Rondom de wandelestafette heeft elke
editie een bijzonder programma voor
bezoekers, boordevol muziek en activiteiten.
We hopen dat jullie met Team 15 mee willen
lopen! Doe met ons mee en meld je aan!
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Link naar SamenLoop voor Hoop Website, team
15 Zotte Zaterdag:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/allesamenlopen/zuid-holland/groenehart/aanmelden?preselectteamtoken=3269
ONTHULLING METERSGROOT PORTRET VAN
ERASMUS
Gouda is een uniek portret van Erasmus rijker.
Uniek, omdat het gemaakt is door 56
Gouwenaren samen. Een bont gezelschap van
kinderen en volwassenen, oude en nieuwe
Gouwenaren, (amateur)schilders en andere
creatieven.

56 doeken van 30 x 30 cm
Het portret is geïnspireerd op dat van Hans
Holbein de Jonge. Elk van de kunstenaars nam
een doek van 30 x 30 cm voor zijn rekening,
ieder op zijn eigen manier. Alle materialen en
technieken mochten worden gebruikt. Het
resultaat is een herkenbare Erasmus, maar met
verrassende elementen. Het portret van
Erasmus is na de onthulling nog twee weken bij
Boekhandel Verkaaik (Lange Tiendeweg) te
zien, daarna gaat het op reis door Gouda. Om
tot slot op 26 oktober te worden tentoongesteld
in de Sint Jan tijdens Zotte Zaterdag!
De feestelijke onthulling van het portret begint
om 15.00 uur. De toegang is gratis, maar het
aantal plaatsen dat nog vrij is, is beperkt.
Aanmelden kan via
info@boekhandelverkaaik.nl
(max. 2 personen).

Preview Portet
Het gigantische kunstwerk, dat 2,4 x 2,1 m
groot is, wordt 11 mei onthuld in Boekhandel
Verkaaik door wethouder Thierry van Vugt en
… Erasmus zelf.
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