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VOORJAARSLEZING 
Op maandagavond 27 mei verzorgde Wiep van 
Bunge, hoogleraar geschiedenis van de 
wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit, onze 
voorjaarslezing over de relatie tussen Erasmus 
en Bayle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij liet in een boeiende voordracht mooi zien 
hoe de vroege verlichtingsdenker Pierre Bayle, 
bijgenaamd de filosoof van Rotterdam, zich 
ontpopte tot erfgenaam van Erasmus door zich 
diens gedachtegoed toe te eigenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De lezing vond plaats in Arti Legi en de 
opkomst was meer dan goed. Na afloop werd 
nog lang genoeglijk nagepraat onder het genot 
van een glas wijn of frisdrank.  
 
ZOTTE ZATERDAG (1) 
Op 26 oktober is het weer Zotte Zaterdag en wij 
als genootschap doen weer actief mee. Het 
programma volgt later, maar nu reeds kunnen 
wij met trots een tweetal bijzondere producten 
aankondigen.  

 

Foto uit AD van 14 augustus 2019 
 
Het eerste is het aanbrengen van een spreuk uit 
De Lof der Zotheid op de blinde muur van het 
pand hoek Oosthaven-Nieuwe Veerstal. Straks 
krijgt u natuurlijk een uitnodiging voor de 
feestelijke onthulling. 
 

http://www.erasmusgouda.nl/
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ZOTTE ZATERDAG (2) 
In de afgelopen jaren hebben in Arti Legi op 
Zotte Zaterdag Goudse dichters veel door hen 
geschreven gedichten over Erasmus en Gouda 
voorgedragen. Een van die dichters, Ben van 
Bommel, vroeg ons of het niet leuk was daar 
een boekje van te maken.  

Een werkgroep uit ons bestuur (Petra Luijkx, 
Carolyt Koops en Albert Thijink)  aangevuld 
met Ben zelf en de ontwerper en cartoonist Jan 
Zandstra heeft hard gewerkt en het resultaat 
mag er zijn. Het boekje wordt gepresenteerd op 
Zotte Zaterdag, natuurlijk in Arti Legi. De prijs 
zal heel schappelijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
WILLEM VROESENPLEIN 

Foto uit AD van 27 juni 2019 
Menno Meyer bij plaats fontein 

 
Het is al jaren een doorn in ons oog dat het 
Willem Vroesenplein, misschien in potentie wel 
het mooiste stukje Gouda, steeds meer 
verloedert. Jarenlang benamen containers het 
zicht op de Erasmusbuste in de Vroesentuin en 
auto’s stonden schots en scheef geparkeerd op 
het plein zelf. Het openbare groen zag er 
bedroevend uit. Nu zijn we in gesprek met de 
gemeente en omwonenden om er iets moois 
van te maken. Iedereen is enthousiast. Een van 
de plannen is het aanleggen van een fontein 
met daarop de spreuk ‘In het water schrijven’ uit 
Erasmus’ adagia.       
 

http://www.erasmusgouda.nl/

