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JAARGANG 5  NR 2 (SEPTEMBER 2015) 
 
ANWB-BORD BERTHA VAN HEIJEN   
Nadat we er al eerder voor hadden zorg 
gedragen, dat in de Blauwstraat op het pand 
waar eens Erasmus’ leraar en voogd Pieter 
Winckel woonde, een ANWB-bord werd 
aangebracht, zijn we er nu in geslaagd een 
dergelijk bord te laten plaatsen op het pand 
Westhaven 11.  Dit ter ere van Bertha van 
Heyen, weldoenster en toeverlaat van de 
verweesde jonge Erasmus. Op Hemelvaartsdag, 
14 mei 2015, zagen een twintigtal genoten onze 
Nestor Menno Meijer het bord onthullen.  

Om recht te doen aan de plechtigheid van het 
moment droegen Albert Thijink en Wil Arts op 
gedragen toon twee door Erasmus aan Bertha 
van Heyen gewijde prachtige grafschriften voor 
die waren vertaald door Piet Zuijdwijk en zijn 
team van Gouda op Schrift. Een gebeuren om 
trots op te zijn. 

 
 
 
LEESCLUB  
Op donderdagavond 21 mei vond bij Eve 
Ahrens en Albert Thijink, Westhaven 30, om 
20.00 uur weer een bijeenkomst plaats van de 
lees/studieclub.  Gelezen werd ‘Erasmus’ 
antwoord aan prins Alberto van Carpi’,  welk 
stuk was te vinden in deel 4 van het Verzameld 
Werk. De inleiding werd verzorgd door Wil 
Arts.  Lezing van en discussie van dit stuk was  
van belang omdat het Erasmus’ reactie betreft 
op een aanval uit Katholieke kring, welke de 
voorbode was van wat later in de 
contrareformatie met het werk van Erasmus 
zou gebeuren, namelijk het plaatsen ervan op 
de index van verboden boeken. Dankzij het 
gedegen werk en de welsprekendheid van de 
inleider en van de coreferenten Jan van 
Herwaarden en Reint Haasjes werd het niet 
alleen een genoeglijke, maar ook zeer leerzame 
avond die naar meer smaakte. 
 
ZOTTE ZATERDAG 
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Op zaterdagmiddag 17 oktober is het weer zo 
ver, dan wordt Zotte Zaterdag in en rond het 
Weeshuis aan de Spieringstraat gevierd. Zoals 
ieder jaar maken de gemeente Gouda en 
Stadsmarketing er weer een mooi festijn  voor 
jong en oud van. Het Erasmus Genootschap zal 
dan in de Erasmuszaal zijn nieuwste 
documentaire film in première laten gaan: 
‘Erasmus in Gouda. Volg het spoor terug’. 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 
 
10 JAAR ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA 
Donderdagavond 5 november a.s.  vieren wij 
het feit dat het Erasmus Genootschap Gouda 10 
jaar bestaat en dat we in die tijd zoveel moois 
voor elkaar hebben kunnen brengen dankzij de 
steun van u onze vrienden en relaties. De 
feestelijke viering vindt plaats in het gastvrije  
Arti Legi van Louwrens en Gerda Dijkstra aan 
de Markt en begint op 20.00 uur. Voor de pauze 
wordt de feestrede gehouden door onze vriend 

Prof.dr. Jan van 
Herwaarden die 
zal spreken over 
‘Erasmus en 
Thomas More’.  
Na de pauze, 
waarin we het 
glas zullen heffen 
op ons mooie 
genootschap, zal 
voorzitter Wil 
Arts nog eens de 
hoogtepunten uit 
onze geschiedenis 
memoreren en 
zullen we onze 

nieuwste film ‘Erasmus in Gouda,  Volg het 
spoor terug’ vertonen. Noteer deze datum vast 
met stip in uw agenda’s.   

 
 
 
KLOOSTER EMMAÜS  IN STEYN  
IN KAART GEBRACHT 
Lange tijd kenden we slechts enkele zeer vage 
contouren van het klooster Emmaüs in Steyn 
waar de jonge Erasmus in 1487 intrede deed en 
leefde tot hij in 1493 de wijde wereld introk en 
eeuwige roem vergaarde.  Deze contouren 
waren te vinden op een tweetal zestiende-
eeuwse landkaarten. Dankzij het Erasmus 
Genootschap Gouda en de archeologische 
vereniging Golda is daar nu verandering in 
gekomen. Op de plaats waar eens het klooster 
stond, bevinden zich nu twee boerderijen ’t 
Klooster en Kloosterbrouwerij genaamd. Daar 
is in de afgelopen decennia door leden van de 
archeologische vereniging Golda archeologisch  
onderzoek gedaan. Dit heeft nu geresulteerd in 
een door Marcel van Dasselaar getekende 
plattegrond van het klooster op basis  van niet 
alleen bodem- maar ook archiefonderzoek.  
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De bekende Goudse kunstenaar Menno Meyer 
heeft op basis van die plattegrond en 
tekeningen van vergelijkbare kloosters uit die 
tijd een artist impression vervaardigd van hoe 
het klooster er vermoedelijk zou hebben 
uitgezien.  We willen beide zaken: plattegrond 
en artist impression natuurlijk graag met onze 
vrienden delen. 
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