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SANDRA LANGEREIS 
In onze laatste nieuwsbrief kondigden wij voor 
het najaar van 2021 de lezing aan van Sandra 
Langereis over haar bekroonde en veel 
geroemde biografie van Erasmus.  

Helaas was de coronapandemie weer 
spelbreker. De lezing kon niet doorgaan. Nu 
hopen wij maar dat de lezing op 3 april 2022 
wel doorgang kan vinden. Wij houden u op de 
hoogte. 
 
AANKOOP PORTRETTEN VAN ERASMUS 
DOOR GERRIT KLOENS 
Van de erven van de in 2017 overleden Goudse 
beeldend kunstenaar Gerrit Kloens hebben wij 
twee van diens houtskoolportretten van 
Erasmus gekocht.  

 
Gerrie Lammé en 
Arri van Slochteren 
Atelier Molenwerf 20 
 
 
We zoeken nog naar een 
gelegenheid ze te 
exposeren. Misschien bij 
de lezing van 3 april?  

 
 
 

 
          Aangekocht Houtskool portret 
 
ZOTTE ZATERDAG 2021 
Tijdens een zonovergoten Zotte Zaterdag 
kregen we in oktober vorig jaar dan toch 
eindelijk de gelegenheid om de door ons op de 
gevel van het pand hoek Nieuwe Veerstal-
Oosthaven aangebrachte tekst van Erasmus 
feestelijk in te wijden.  

 

http://www.erasmusgouda.nl/
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                        Erasmus in actie! 
 
Niet alleen waren Erasmus en zijn moeder 
aanwezig, maar ook de heer en mevrouw 
Vergeer met hun draaiorgel dat muziek uit de 
tijd van Erasmus speelde. 

  
GOUDA 750 JAAR 
Erasmus speelt een belangrijke rol bij de 
feestelijke viering van Gouda’s stadsrechten 
750 jaar geleden. Poppenmaker Evert 
Josemanders’ metershoge pop die Erasmus 
voorstelt,  is de eerste van de negen Goudse 
giganten die is gereedgekomen. De Goudse Post 
deed er in de krant van 12 januari jl. uitgebreid 
verslag van. Ons genootschap heeft zich 
opgegeven als kandidaat-ambassadeur van de 
pop.  
 

 
 
 

 
     Van Het Kontakt: Marianka Peters 
 
Er liggen ook nog andere activiteiten in het 
verschiet. Op 3 september is er een vertoning 
van de theaterproductie Erasmus: hic en nunc 
in de St. Jan en op Zotte Zaterdag in 
samenwerking met de gemeenten Rotterdam 
en Gouda een Erasmuslezing. Nu maar hopen 
dat corona geen roet in het eten gooit.      

http://www.erasmusgouda.nl/

