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VOORJAARSLEZING
Dr. Gerard de Kleijn, oud-directeur-bestuurder
van Museum Gouda, verzorgt dit jaar op
dinsdag 21 april onze voorjaarslezing.

Illustratie Jan Zandstra uit nieuwe boekje

De titel ervan luidt ‘Erasmus zonder ID’ ( ID
staat, maar dat begreep u al, voor
identiteitskaart). De lezing vindt zoals
gebruikelijk plaats in Arti Legi, Markt 27. Inloop
vanaf 19.30 uur, begin lezing 20.00 uur. Wij
hopen weer veel vrienden te mogen begroeten.
BOEKJE
Op die avond presenteren wij ook een nieuw
boekje, deze keer geschreven door dezelfde
Gerard de Kleijn. Het draagt de mysterieuze
titel ‘Zie je bij de ballon’. Het boekje bevat
twintig mini-essays. Het zijn door Erasmus’
erfgoed geïnspireerde korte overwegingen
over kunst en samenleving. Zoals inmiddels
gebruikelijk is het boekje prachtig geïllustreerd
en vormgegeven door Jan Zandstra.

Op deze avond is het voor vrienden te koop
voor de gereduceerde prijs van € 5,00. Daarna
voor € 5,95 bij Boekhandel Verkaaik,
Boekhandel Smit, de Gouda Shop, de
Museumwinkel en het winkeltje van de St. Jan.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op onze door veel vrienden bezochte
geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst van
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zaterdag 11 januari in de Theodorusstichting
had onze voorzitter Wil Arts het hoogste woord.
Niet alleen hield hij zijn traditionele
nieuwjaarsrede over het wel en wee van ons
genootschap, maar daarnaast verzorgde hij ook
nog een lezing over een geschenk van onze
vriend René van der Schans.

Deze schonk ons al een tijdje geleden een kleine
collectie boeken met betrekking tot de roman
The Cloister and the Hearth van Charles Reade
dat gaat over de ouders van Erasmus. Op een
tafel waren de boeken mooi uitgestald. Gelukkig
was er nog genoeg tijd over om het glas te
heffen en elkaar en het genootschap een
gelukkig nieuw jaar te wensen.
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