
 

 
 

 
Zomerdienst 25 juli 2021 in de Doopsgezinde Kerk in Rotterdam. 
 
Thema zes zomerdiensten: ‘Mijn held en ik’  
Thema kerkdienst: ‘Erasmus (1466-1536), een Rotterdamse held en zijn spreekwoorden’  
 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
 
 
Overdenking:  
 
Deel 1: 
Gemeente, ik hoef Rotterdammers gelukkig nooit uit te leggen dat Erasmus een belangrijk 
man was en is. Heel veel in Rotterdam draagt zijn naam. Waarom hij dan zo belangrijk was en 
is, daarop zijn verschillende antwoorden mogelijk. Terecht wordt hij verbonden met de 
belangrijke waarde van verdraagzaamheid, en ook met die van kritisch durven denken. 
Dwarsdenken zou je dat kunnen noemen, de titel van de vuistdikke biografie over Erasmus 
van Sandra Langereis. Erasmus dwarsdenker. Wie zich nader in het leven van Erasmus wil 
verdiepen kan ik die biografie van harte aanraden. Ik noem de titel, omdat het mede de 
populariteit van Erasmus in vrijzinnige kring verklaart, bij remonstranten en doopsgezinden. 
Voor velen is Erasmus iemand die vanuit een vrome maar ook wetenschappelijk en 
nieuwsgierige houding tegen de waan van de dag in durfde denken. Iemand ook die een 
afschuwelijke hekel had aan de vele zinloze oorlogen die in zijn tijd werden uitgevochten. 
Iemand die misstanden in de kerk humorvol aan de kaak wist te stellen en opriep om terug te 
keren tot een eenvoudig en praktisch en zuiver christendom in navolging van Christus. En die 
ten slotte een grote stap zette in de richting van een wetenschappelijke bestudering van de 
teksten van de bijbel op grond van kennis van haar grondtalen.   
Het zijn stuk voor stuk redenen om Erasmus een held te noemen, en ik voeg er nog twee aan 
toe die ook voor mij persoonlijk gelden:  
In de eerste plaats: Erasmus is ook 500 jaar na dato dankzij uitstekende vertalingen nog voor 
iedereen die een beetje moeite wil doen heel goed leesbaar.  Hij schrijft erudiet, geestig en 
levendig. Hij gaat graag het debat aan, kan ook fel zijn, maar hij blijft een heer in het verkeer. 
I.t.t. de agressieve toon van zijn latere tegenstander Luther, die op grove wijze de vloer 
aanveegde met wie het niet met hem eens was. Erasmus kon ervan meepraten.  In de tweede 
plaats: Erasmus poogde waarheid, de waarheid te vinden in het licht van zowel de antieke 
cultuur van Grieken en romeinen als van het christendom. Die twee stonden niet tegenover 
elkaar maar lagen in elkaars verlengde, met het christendom als hoogste uitdrukkingsvorm. 
Kerkvaders als Augustinus en Hieronymus hadden dat goed begrepen. Zowel de bijbel als de 
antieke schrijvers moesten goed worden bestudeerd, in die zin was Erasmus het lichtend 
voorbeeld van een humanist, een bijbels humanist. De eeuwige waarheden van het 
christendom mochten kritisch worden bevraagd en in gesprek gebracht met de omliggende 
wereld, toen de wereld van de klassieken. Dat ideaal van een christendom in gesprek met de 
wereld van cultuur en wetenschap spreekt vrijzinnigen nog steeds heel erg aan. Het verklaart 
mede zijn heldenstatus in onze kring. Genoeg daarover nu, door naar Erasmus’ bijzondere 
verzameling van spreekwoorden, zijn Adagia, meervoud van adagium.  
 
Deel 2:  
Spreekwoorden zijn van alle tijden, en ze komen ook in de bijbel voor. Het Bijbelboek 
Spreuken kun je een verzameling spreekwoorden noemen en Erasmus kende dat boek 



 

natuurlijk.  Het hoort tot de zogenoemde wijsheidsliteratuur en die is in de joodse traditie met 
koning Salomo verbonden. Daarom begint het boek Spreuken ook aldus: 
 

Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden 
wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over 
recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd 
kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer 
worden.  
 

Het citaat geeft de functie van spreuken, spreekwoorden prachtig weer: ze bieden een leidraad 
in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over rechtvaardigheid en 
eerlijkheid.  Ze worden doorgegeven door wijzen die weten wat er in de wereld te koop is aan 
goed en kwaad en praktische levenslessen willen doorgeven m.h.o.o medemens en God. 
  

Zulke gedachten over nut en functie van spreuken moeten Erasmus mede gestimuleerd 
hebben tot zijn verzameling Spreekwoorden. Waarbij hij ook ervaren had dat goede 
spreekwoorden etc. meerwaarde hadden bij het ontwikkelen van een mooie, elegante stijl. 
Overigens was het een verzameling die, zoals alle verzamelingen, de neiging had enorm uit te 
dijen. Erasmus begon in 1500 met een editie van ruim 800 spreekwoorden, een latere editie 
uit 1536, het jaar van zijn dood, bevatte er meer dan 4000.  Het is wel aardig om nog te 
vertellen dat de aanleiding voor het hele spreekwoordenproject een nogal prozaïsche was. Na 
zijn eerste verblijf in Engeland kreeg Erasmus een aardige zak Engelse ponden mee van zijn 
leerling en weldoener William Blount, oftewel Lord Mountjoy.  Helaas, en ondanks de 
verzekering van het tegendeel, moest Erasmus al dat geld inleveren bij de Engelse douane 
toen hij Engeland verliet. Het mocht niet worden uitgevoerd.  Erasmus, vaak onzeker over 
zijn sociale status, was vervolgens bang dat Lord Mountjoy zou denken dat Erasmus boos op 
hem was vanwege het verlies van dat geld. Om dat te voorkomen besloot Erasmus snel een 
boekje aan Mountjoy op te dragen, en dat werd de eerste editie van de 
spreekwoordenverzameling. Zo prozaïsch kan zo’n project beginnen. Erasmus was er 
eigenlijk niet tevreden over, haastwerk, en de rest van zijn leven is hij naast heel veel andere 
bezigheden, bezig geweest met verbeteren en aanvullen. Eindeloos veel klassieke auteurs zijn 
door hem op spreekwoorden nagevlooid. Elk spreekwoord kreeg een korte omschrijving, een 
toelichting op de betekenis en vervolgens een paar regels aan commentaar. Dat commentaar 
ging soms uitdijen tot een compleet essay waarin veel van Erasmus’ eigen opvattingen 
doorklonken.  
Hij verwees daarbij ook wel naar christelijke bronnen, de kerkvaders, maar meestal niet naar 
de bijbel.  Want niet alle spreekwoorden die Erasmus behandelde waren even netjes of gepast, 
dus mocht je die niet verbinden met citaten uit de Heilige Schrift. Nu denkt u natuurlijk, hoe 
luiden dan die ongepaste of pikante spreekwoorden? Dat ga ik u vanmorgen niet vertellen, 
zoekt u ze vooral zelf op, en u zult verbaasd zijn over wat Erasmus allemaal in zijn 
verzameling opnam. Je wilt je verzameling zo compleet mogelijk krijgen niet waar? 
Vanmorgen krijgt u er van mij twee, typerend voor Erasmus, voor zijn idealen en 
gedachtewereld.     
 
Deel 3:  
Het eerste spreekwoord luidt: de oorlog is zoet voor wie hem niet kent.  
 

Dit spreekwoord getuigt natuurlijk van Erasmus’ afkeer van oorlog hoewel hij niet volkomen 
pacifistisch was, zoals veel doopsgezinden. De wijze waarop oorlogen in zijn tijd werden 
gevoerd, de redenen, en het feit dat daarbij christenen betrokken waren, het vervulde Erasmus 
met afschuw.  Over weinig heeft hij zo gepassioneerd geschreven. Ook in de Adagia breekt 
hij bladzijden lang de staf over de in zijn tijd gevoerde oorlogen. Mensen tonen zich daarin 
vele malen slechter dan hun medeschepselen, terwijl ze nu juist alles zouden moeten doen om 



 

oorlog te vermijden. Niets is namelijk, ik citeer ‘goddelozer, rampzaliger of funester; niets 
hardnekkiger, walgelijker of in elk opzicht onwaardiger voor de mens, om niet te zeggen voor 
een christen. Toch is het verbazingwekkend hoe men zich vandaag overal halsoverkop voor 
de minste futiliteit in de oorlog stort. En dat geldt dan niet alleen voor jongeren zonder 
ervaring, maar ook voor ouderen die het al zo vaak hebben meegemaakt en beter zouden 
moeten weten.’ Het ergste is nog wel dat christenen er een handje van hebben in Christus’ 
naam oorlog te voeren, ook onderling. En dat terwijl juist Christus gebood om elkaar lief te 
hebben en hij zijn volgelingen zegende met het symbool van de vrede.  Nogmaals, je kunt niet 
met Erasmus in de hand tegen elke oorlog zijn maar Erasmus roept ons op ons duizendmaal te 
bezinnen voor we een oorlog beginnen. En ieder die zegt Christus als inspiratiebron te hebben 
die moet zich te allen tijde en overal met hart en ziel inzetten voor de vrede. ‘Geef vrede Heer 
geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij 
zouden leven bevrijd van angst en pijn (…) en (zelf) vredestichters zijn.’ (Liedboek 1010) 
  
Deel 4:  
Tot slot als tweede spreekwoord: De sileen van Alcibiades.  
 

Wie was Alcibiades en wat is een sileen? Alcibiades was een vriend en leerling van Socrates 
en hij vergeleek zijn leermeester met een sileen.  Silenen, dat waren een soort bosdemonen, 
volgelingen van de wijngod Dionysus. Vaak met een raar, om niet te zeggen lelijk uiterlijk. 
Erasmus weet te vertellen dat van die silenen stenen beeldjes werden gemaakt. Als een soort 
Russische matroesjka’s pasten die in elkaar en als je ze uit elkaar haalde, dan bleek het 
buitenste beeldje een foeilelijke dwerg, maar daaronder kon een prachtige afbeelding van een 
godheid schuil gaan. Dat fenomeen grijpt Erasmus nu aan voor een wijze levensles.  
De sileen van Alcibiades verwijst naar iets dat aan de buitenzijde oppervlakkig is, lelijk, 
onooglijk. Maar trap er niet in. Want als je er echt goed naar gaat kijken bevat die rare 
buitenkant iets bijzonders dat zeer de moeite waard is. Dat kan slaan op een voorwerp, een 
dier, maar ook op een mens. Bij eerste aanblik misschien niet erg boeiend, maar wat schuilt 
daaronder een boeiende en levendige geest.  Stille wateren blijken diepe gronden te bezitten. 
De sileen van Alcibiades leert ons niet te snel op het uiterlijk af te gaan, niet te snel ons 
oordeel klaar te hebben. Daartegenover nodigt het ons uit de buitenkant te laten voor wat ie is 
en ons te openen voor de binnenzijde. Die levensles past Erasmus nu als bijbels humanist toe 
op ons oordeel over Socrates én Jezus.   
Alcibiades noemde zijn leermeester Socrates een sileen. Socrates was een onooglijk mannetje 
aan de buitenkant: ik citeer Erasmus: boerse trekken, stuurse stierenblik en stompe neus als 
van een aap die ook nog altijd verstopt was. Maar wat een grootse geest ging daarachter 
schuil.  En van Socrates is het voor Erasmus een klein stap naar Jezus. Ja, ook Christus kun je 
een sileen noemen. Luister maar eens goed naar de buitenkant van Jezus’ levensverhaal. Hoe 
onooglijk, niks koninklijks. Eenvoudige ouders, simpele woning. Jezus zelf arm als de mieren 
met leerlingen die hij niet uit paleizen heeft weggeroepen maar achter visnetten en 
schrijftafels vandaan. Dat mannetje leefde ver van alle comfort. Bespot moest hij zijn leven 
zelfs bekopen met het kruis. Maar, als dat mannetje zich aan jou vertoont op het moment dat 
je ogen echt opengaan en je kijkt met een zuiver hart, ik citeer ‘hemeltjelief, wat een niet in 
woorden te vatten schat zul je dan aantreffen: een parel in al dat lelijke, verhevenheid te 
midden van nederigheid, rijkdom in al die armoede, onvoorstelbare kracht in alle zwakheid, 
glorie in alle schande, een absolute rust bij alle gezwoeg en tenslotte een eeuwige bron van 
onsterfelijkheid, die opwelt uit de bittere dood.’   
Let op de silenen dus, ze leven ook onder ons. Misschien is het wel die allereenvoudigste 
geest, die armoedige vluchteling of zwerver in wie de hemelse Christusgeest het meest helder 
schijnt.  
 



 

Gemeente, met dit soort klassieke en bijbels geïnspireerde radicale teksten verwierf Erasmus 
500 jaar geleden heldenstatus en die status bezit hij nog steeds. Laten we in Rotterdam en 
elders de teksten van deze dwarsdenker vooral blijven lezen en overdenken. Daar wordt de 
wereld niet slechter maar beter van. Amen     
 

Koen Holtzapffel 
            
 
Lit: Verzameld werk dl 5 Spreekwoorden vert/toel J de Landtsheer 
 
 
Voorbeden 
 

Wat een wijze levensles God: niet te snel klaar staan met onze oordelen over wat goed is en 
fout, wat lelijk is en mooi. Niet te veel op de buitenkant afgaan maar leren om naar binnen te 
kijken, met ons hart. Dan blijkt het onooglijke ontzettend boeiend, het onbeduidende 
ontroerend mooi, het stille en teruggetrokkene rijk aan innerlijke gedachten. Dat we dat 
mogen ontdekken in het leven, God, daar bidden we om, ontferm u.  
 

Erasmus roept ons op ons duizendmaal te bezinnen voor we aan oorlog beginnen. En juist van 
navolgers van Christus mag worden verwacht dat zij zich altijd met hart en ziel inzetten voor 
de vrede. We bidden om vrede voor een wereld in strijd. Elke zondag, elke dag. Het kan niet 
anders of we proberen dan ook zelf vredestichters te zijn. In navolging van hem die de vrede 
is en ons zijn vrede laat. Ontferm u 
 

God We bidden in deze gezamenlijke dienst voor wie getroffen is door watersnood of 
oorlogsgeweld. Voor landen waar het vaccin schaars is zoals heel veel in die landen schaars 
is. Dat wij onze betrokkenheid handen en voeten geven. 
We bidden voor wie binnen en buiten onze gemeentes ziek is, zonder hoop of door verdriet 
overmand. En we zijn stil …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


