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BORD TERUG 
Plotseling bleek eind vorig jaar het door ons op 
het pand Westhaven 11 aangebrachte ANWB-
bord verdwenen. Het schoolhoofd van de 
Mandeville Academy had het verwijderd.  
Wij hebben hemel en aarde moeten bewegen 
om ervoor te zorgen dat het bord weer werd 
teruggeplaatst.  

 
Het bord is ter ere van de Goudse weduwe 
Bertha van Heyen, weldoenster en toeverlaat 
van de verweesde jonge Erasmus aangebracht. 
Na haar dood herdacht de jonge Erasmus haar 
in twee ontroerende grafschriften en schreef hij 
een prachtige grafrede voor haar dochters. 
 
LEZING NAJAAR 
Voorzichtig komen wij weer uit de lock-down.  
Sandra Langereis, schrijfster van een prachtige 
nieuwe biografie van Erasmus, heeft ons 
toegezegd in het najaar een lezing over haar 
dikke en doorwrochte boek te verzorgen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nu maar hopen dat Gouda dan niet getroffen 
wordt door de vierde golf van de epidemie.  
 
ERASMUS ORATORIUM 
Door de coronapandemie werd de première van 
het Erasmus Oratorium van onze vriend Willem 
Stoppelenburg steeds weer uitgesteld.  

http://www.erasmusgouda.nl/
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Wij waren hem behulpzaam met het 
verschaffen van informatie voor en het checken 
op historische ongerechtigheden in het libretto.  

Maar nu lijkt het er toch eindelijk van te komen. 
Op 28 augustus vindt de uitvoering plaats in de 
Grote Kerk in Meppel. Hopelijk ook volgend jaar 
bij ons in Gouda in de St.Jan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SILVA CARMINUM  
De groep Latijn van Gouda op Schrift is onder 
leiding van onze vriend Piet Zuijdwijk bezig met 
het vertalen van de dichtbundel Silva 
Carminum met vroege gedichten van Erasmus 
en zijn vriend Willem Hermans van Gouda.  

 
Oorspronkelijk werd het boekje door de Goudse 
humanist, stadsdokter en regent Reinier Snoij 
uitgegeven bij de Goudse drukker Allaerd 
Gauter en wel in 1513. Een echte Goudse 
productie dus! Gouda op Schrift, de 
Drukkerswerkplaats en het Erasmus 
Genootschap Gouda hebben het voornemen om 
gezamenlijk ook deze bundel weer uit te geven.         
 
 
   

http://www.erasmusgouda.nl/

