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JAARGANG 5  NR 1 (MAART 2015) 
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Onze genereuze gastheer en genoot Menno 

Meijer verwelkomde ons in zijn stemmig 

ingerichte Galerie op zaterdag 10 januari om 16.00 

uur. Aan de orde was de Nieuwjaarsbijeenkomst 

van het Erasmus Genootschap Gouda.  Onze 

voorzitter herinnerde ons er in zijn 

Nieuwjaarsrede aan dat eind dit jaar het tienjarig 

bestaan van het genootschap feestelijk wordt 

gevierd.  Daarop werd natuurlijk het glas geheven 

en werden veel heilsdronken uitgebracht.   

Het programma van de Nieuwjaarsbijeenkomst  

werd verzorgd door Gouda op Schrift. Elisabeth 

Venselaar vertelde aan de hand van mooi 

verzorgde informatiepanelen hoe deze groep 

vrijwilligers haar uiterste best doet om 

interessante documenten en manuscripten uit het  

 

 

Streekarchief Hollands Midden publiekelijk 

toegankelijk te maken. Als voorbeeld verwees zij 

naar Erasmus’  Grafrede voor Bertha van Heyen. 

Piet Zuijdwijk en de zijnen hebben deze rede 

recentelijk vertaald en geannoteerd.  In zijn mooie 

voordracht vertelde Piet  boeiend over de relatie 

die de jonge Erasmus onderhield met  de 

patriciërsweduwe Bertha van Heyen, die op de 

plek van de huidige Westhaven 11 woonde.  Hij 

beschrijft haar als zijn weldoenster en troosteres.  

Ze voedde en kleedde de armen van Gouda en 

was de moeder van het St. Elisabethgasthuis aan 

de Spieringstraat. Tevreden over zoveel moois 

toog iedereen om 18.00 uur weer naar huis.    
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LEESCLUB (1) 

Op donderdag 5 maart  jl.  kwam de 

lees/studieclub weer bijeen. Bestudeerd werd 

Erasmus’ ‘Lof der Geneeskunde’.  Dolph Blussé 

hield een prachtige inleiding waarin hij het boekje 

van Erasmus plaatste in diens tijd.   

Wat vermocht de geneeskunde eigenlijk in de tijd 

van Erasmus? Niet veel, betoogde Dolph.  Met wat 

voor ziekten hadden mensen in die tijd allemaal te 

kampen? Vooral infectieziekten als de pest, waar 

Erasmus als de dood voor was, hielden huis. Om 

zijn inleiding aanschouwelijk te maken dook Dolph 

diep in zaken als hygiëne en medische 

voorzieningen in het Gouda van rond 1500. De 

waardering was groot, net als de belangstelling. 

Niet minder dan 22 leden van de lees/studieclub 

waren komen opdagen. Een nieuw record.  Na 

afloop ging onze voorzitter, overmand door de 

emoties van zo’n succesvolle avond,  van zijn 

stokje. Gelukkig waren er veel medici aanwezig 

om de helpende hand te bieden.  Zijn 

bloeddrukverlagende medicijnen hadden hun 

werk wat al te goed gedaan. 

 

ANWB-BORD BERTHA VAN HEIJEN   

Nadat we er voor hebben gezorgd, dat in de 

Blauwstraat op het pand waar eens Erasmus’ 

leraar en voogd Pieter Winckel woonde, een 

ANWB-bord is aangebracht, zijn we er nu in 

geslaagd een dergelijk bord te laten aanbrengen 

op het pand Westhaven 11.  Dit ter ere  van 

Bertha van Heyen, weldoenster en toeverlaat van 

de verweesde jonge Erasmus. De bedoeling is het 

bord begin mei te onthullen. U krijgt nog een 

uitnodiging voor de festiviteiten.   

LEESCLUB (2) 

Op donderdagavond 21 mei vindt bij Eve Ahrens 

en Albert Thijink, Westhaven 30, om 20.00 uur 

weer de volgende bijeenkomst van de 

lees/studieclub plaats.  Gelezen wordt ‘Erasmus’ 

antwoord aan prins Alberto van Carpi’,  welk stuk 

is te vinden in deel 4 van het Verzameld Werk, de 

Verweerschriften., blz. 291-364.  De inleiding zal 

worden verzorgd door Reint Haasjes.  Dit stuk is 

belangrijk omdat het Erasmus’ reactie betreft op 

een aanval uit Katholieke kring, welke de 

voorbode is van wat later in de contrareformatie 

met het werk van Erasmus zal gebeuren, namelijk 

het plaatsen ervan op de index van verboden 

boeken. 
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