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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Op zaterdag 11 januari a.s.  hopen wij u weer te 
mogen begroeten op onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Net als vorig jaar vindt 
die plaats  in de Theodorusstichting, Westhaven 
33, Gouda. Zoals gebruikelijk kijken we dan 
terug op het afgelopen jaar en vooruit 
naar wat het nieuwe jaar ons brengt. 
En natuurlijk heffen wij het glas op 
het welzijn van het Erasmus 
Genootschap en zijn vrienden.  
 
 
 
 
NAJAARSLEZING 
Gelauwerd beeldend kunstenaar Jeroen 
Hermkens liet prachtige lichtbeelden zien van 
de schildering die hij maakte voor het 
trappenhuis  van het Erasmushuis in Jakarta.  

 
Hij vertelde er geanimeerd over en trouwens 
ook over het boekje In de voetsporen van 
Erasmus dat hij samen met de al even  
 

 
 
 
 
gelauwerde filosoof Han van Ruler naar 
aanleiding ervan maakte.  
Aan de hand van de negen steden die een 
centrale rol speelden in Erasmus’ leven 
vertelde Van Ruler boeiend over het  
gedachtengoed van en de tragiek in Erasmus’ 
leven.  

 
Jeroen Hermkens refereerde ook aan zijn 
periode als artist in residence in 2015 in Gouda, 
waarin hij Goudse vrouwen en stadsgezichten 
schilderde. Onder genot van een glas wijn 
spraken de bezoekers nog lang na met de twee 
fantastische sprekers. Het was weer een mooie 
avond.  
 
 

http://www.erasmusgouda.nl/
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ZOTTE ZATERDAG 
Op Zotte Zaterdag, dat dit jaar op 26 oktober 
werd gevierd, was Gouda weer in de ban van 
Erasmus en diens Lof der Zotheid. De toeloop 
was overweldigend. Dat gold ook voor de 
presentatie in Arti Legi van ons nieuwe boekje 
Zotten zijn wij die gedichten schrijven.  

 
De Goudse dichters die eraan meewerkten, 
droegen hun eigen gedichten welluidend voor 
en Jan Zandstra kreeg veel lof toegezwaaid voor 
de prachtige wijze waarop hij het boekje had 
geïllustreerd. Veel vrienden waren komen 
opdagen en kochten het boekje van een 
glunderende penningmeester. Wie het nog niet 
heeft, kan alsnog terecht bij Boekhandel 
Verkaaik, de Gouda Shop, de winkel van de St. 
Jan en die van Museum Gouda. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MUURSPREUK 
Veel vrienden vragen ongeduldig wanneer nu 
toch de spreuk op de hoek van de Oosthaven en 
de Nieuwe Veerstal wordt aangebracht.  Tot 
nog toe vallen er slechts twee proefletters te 
bewonderen.  

We kunnen u geruststellen, het is de bedoeling 
dat de spreuk nog voor 1 januari in volle glorie 
te zien is.  
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