
Verslag Erasmuswandeling 
Het beeld “Erasmus te paard” 
Het beeld “Erasmus te paard” is geschonken 
door gemeenschap Rotterdam in 2019 aan het 
Erasmus MC ter gelegenheid van de nieuwbouw 
van het ziekenhuis en het 75-jarige bestaan van 
het gezelschap. De Tweede Wereldoorlog en de 
geschiedenis daarna heeft een verband met dit 
beeld. In de oorlog was het gebied rond de 
Laurenskerk helemaal platgebombardeerd. Er 
bleef niks over, alleen maar puin. Ook de 
Laurenskerk was voor de helft gebombardeerd. 
In 1943 stonden een paar mensen op die 
bedrijven hadden gehad in Rotterdam. Alles was 
weg: de luchthaven, de haven, de huizen, de 
kantoren, alles gebombardeerd. Al deze mensen 
moesten opnieuw beginnen met het opbouwen 
van hun bedrijven. En de oorlog was nog lang 
niet voorbij. Maar deze mensen bedachten het 
volgende: ’Na de oorlog, elke oorlog heeft z’n 
einde, gaan we de stad weer opbouwen.’ 
Vervolgens hebben 43 mensen zich verenigd 
voor het maken van een plan voor de herbouw 
van Rotterdam na de  oorlog. Toen spraken ze af, 
dat elk jaar één van hun een lezing moest 
houden over zijn bedrijf in verband met het 
denkbeeld van Erasmus. Degene die een lezing 
hield, kreeg het beeldje “Erasmus te paard” van 
brons, maar dan veel kleiner. Twee jaar geleden 
bestond deze club 75 jaar en heeft de club 
besloten een cadeau te geven aan het Erasmus 
MC. Daarna heeft het gezelschap en het 
Erasmus MC besloten waar dat beeld gaat 
komen. Helaas weet bijna niemand dat dit beeld 
er is. 

meer lezen 

Erasmus’ prestaties 
Erasmus leefde van 1466-1536 en hij is 70 jaar geworden. Hij leefde tijdens het bestuur van 
keizer Karel de Grote V. Die had heel West-Europa verovert. Erasmus leefde in een tijd van 
oorlog. Er was continu wel ergens oorlog. Oorlog ging toen om het vergroten van het land 
dat al had. Soms wilden een prins en een prinses van twee verschillende koninkrijken met 
elkaar trouwen. Dan verenigden zich de twee koninkrijken tot één. Erasmus vond de oorlog 
vreselijk. Naar aanleiding hiervan bedacht hij het gezegde “Oorlog is zoet voor hen die hem 
niet kent”. Hiermee bedoelt hij dat zolang je niet in oorlog bent, kun je jezelf niet voorstellen 
hoe eraan toe gaat als je wel in oorlog bent. Volgens Erasmus was oorlog het ergste wat er 
bestond. Daarom heeft hij zijn hele leven gevochte voor vrijheid en vrede. Helaas zonder 
resultaat, want in het heden is er ook wel altijd ergens oorlog. Hij heeft ook de spreuk “Heel 
de wereld is mijn vaderland” bedacht, die later wordt veranderd naar “Heel de wereld is je 
vaderland”. Een andere beroemde spreuk die Erasmus heeft bedacht in het Latijn is “Ubi 



bene, ibi patria”, wat betekent ”Waar ik mij goed voel, ben ik thuis.” Erasmus heeft in totaal 
3000 boeken geschreven en 4000 spreuken verzameld. Erasmus had geen vrienden die net 
zoals hem een bastaardkind (een kind waarvan de moeder en vader niet zijn getrouwd en 
daarom het kind een verboden kind is) waren. Erasmus was 40-50 jaar oud wanneer hij 
wereldberoemd was. Hij was zo slim en zo beroemd dat niemand het er nog over had dat hij 
een bastaardkind was. Want iedereen respecteerde hem en iedereen wilde met hem 
omgaan. Voor Erasmus creëerde het feit dat hij een bastaardkind was veel problemen. Hij 
heeft het niet ongedaan kunnen maken. In zijn jeugd werd hij veel gepest. Maar toen hij 
ouder werd waren de problemen niet ten einde. Omdat hij een bastaardkind was, mocht hij 
niet naar de universiteit. Uiteindelijk heeft een hertog uit Zuid-Brabant een plekje vrijgemaakt 
op de universiteit in Parijs voor Erasmus. En toen Erasmus zijn diploma kreeg sprak 
niemand er meer over. Erasmus is zijn hele leven bezig geweest om mensen beter te 
maken. Hij schreef veel over vrede en oorlog, maar ook over normen en waarden. Alles 
kwam bij Erasmus aan orde. Een leuk feit die bijna niemand weet is dat Erasmus het eerste 
etiketten boekje heeft geschreven. Hij heeft een etiket geschreven over goede manier, een 
etiket over goed gedrag van een kind. Erasmus bemoeide zich met alles en had over alles 
een mening. Hij schreef zijn mening op en verkocht dan zijn boek. Hij had geen baan. Hij 
schreef boeken, kocht een paar exemplaren van de drukkerij en verkocht dan de boeken 
zelf.  

Erasmus’ biologie 
Hier op de Grotemarkt stond vroeger het beeld 
van Erasmus. Het beeld is na de tweede 
wereldoorlog verplaatst naar het plein van het 
Erasmiaans Gymnasium. Daar heeft het een 
lange tijd gestaan. Daarna heeft Gezelschap 
Rotterdam het Erasmiaans de sokkel van het 
beeld geschonken aan het Erasmus MC. Die 
hebben ermee het kunstwerk “Erasmus te paard” 
gemaakt. Waar we nu zijn stond het beeld tot de 
tweede wereldoorlog. In het vierde jaar van de 
oorlog besloten de Duitser alles uit de 
overgenomen landen dat uit metaal, ijzer, brons 
en andere materialen die geschikt zijn voor 
wapens en kogels mee te nemen naar Duitsland 
om de objecten daar te gebruiken voor de 
wapenindustrie. Om maar die oorlog te winnen 
en heel Europa te veroveren. Men besloot het 
beeld “Erasmus”, dat helemaal van brons was, te 
begraven in de achtertuin van Booijmans van 
Beuningen. Dit lukte men in één nacht. De 
Duitsers hadden niks door. Het beeld heeft tot het 
einde van de oorlog in de tuin gelegen. Na de 
oorlog hebben de Nederlanders het beeld 
gelukkig. Erasmus’ vader was monnik en zijn 
moeder huishoudster in het klooster waarin 
Erasmus’ vader werkte. Als je geboren werd en je 
was katholiek, werd je ingeschreven in de dom 
van Utrecht. Uit het heel Nederland kwam 
informatie over pasgeboren baby’tjes. Maar 
Erasmus was een onecht kind, dus werd hij niet 
ingeschreven. Daarom weet niemand de echte 
geboortedatum van Erasmus. In de tijd van 
Erasmus mocht je niet naar de universiteit als je 
een bastaardkind was.  
Op een dag werd Erasmus gevraagd om met een hertog uit Zuid-Brabant te praten in het 
Latijn. Erasmus had een kring van belangrijke mensen om zich heen verzameld. De hertog 



had ook om zich heen belangrijke mensen verzameld, maar kon geen Latijn. Dus hij nam 
Erasmus in dienst om hem Latijn te leren. Erasmus was zo blij dat hij verlost was van het 
klooster in Gouda. Uit dank zorgde de hertog ervoor dat Erasmus naar de Universiteit in 
Frankrijk kon.  

Daar begon Erasmus met het verzamelen van spreekwoorden, boeken schrijven in het 
Latijn, boeken uitgeven. Hij gaf raad aan mensen, aan vorsten, aan geleerden en hijs schreef 
ook veel, hij heeft in totaal 30000 brieven geschreven. Vorig jaar is een boekenserie 
uitgekomen, die uit 27 boeken bestaat. Daarin staan alle brieven van Erasmus. Alle brieven 
die Erasmus schreef, waren in het Latijn, dus niemand uit het gewone volk kon die brieven 
lezen. Wanneer Erasmus 40-50 jaar oud was, was hij wereldberoemd geworden. Erasmus 
gaf allerlei adviezen aan keizer Karel de Grote V voor de opvoeding van zijn kind. Iedereen 
was blij als Erasmus eraan kwam. Mensen vereerden hem. Als Erasmus naar de drukkerij 
ging, bleef hij daar twee maanden. Hij kreeg namelijk elke dag gedrukte bladzijdes van zijn 
eigen boek. Wanneer hij die las vond hij soms een bladzijde niet goed gelukt of wilde hij iets 
aanpassen. Daardoor duurde  
het drukken van een boek een half jaar. In de tussentijd leefde hij bij de drukker in huis, die 
Erasmus ook voorzag van eten en drinken. Als Erasmus door keizer Karel de grote V werd 
uitgenodigd mocht hij daar drie maanden blijven. Erasmus is de eerste sponsorwerver die 
het goed voor mekaar had. Hij had geen geld en geen baan. Hij liet steeds tien exemplaren 
van  
zijn boek drukken en verkocht die dan zelf. Een heel ingewikkeld leven als je er nu naar kijkt. 
Toen kon je alleen reizen met een paard of met een boot. Erasmus had in zijn leven 2 
paarden. Daarmee heeft hij heel West-Europa doorkruist. Erasmus leed al vanaf jonge 
leeftijd aan nierstenen, dus het enige wat hij kon verdragen was rode wijn, die hij uit Frankrijk 
liet komen. 

Erasmus’ jeugd 
De bouw van de kerk begon in het jaar 1400. Erasmus heeft als 3-jarige gespeeld met zijn 
vriendjes op de bouwplek. De kerk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de helft 
platgebombardeerd. Naast de Sint-Laurenskerk stond het cafeetje van de tante van 
Erasmus. Zijn moeder was zwanger en dat mocht niemand weten, want het was al het 
tweede kind. De moeder werd steeds dikker, dus op een gegeven moment zij de tante: ’Of 
je blijft hier in Gouda, of je komt bij mij in Rotterdam in mijn café. Daar komen zoveel 
mensen, je valt heus niet op.’ Dus de moeder vertrok naar Rotterdam en daar is ze ook 
bevallen. Rotterdam en Gouda hebben jarenlang ruzie gehad over waar de moeder van 
Erasmus is bevallen. Erasmus zelf noemde zich Erasmus van Rotterdam. Vroeger was 
dat een indicatie dat je daar geboren was. Op een gegeven moment wilden Rotterdam en 
Gouda een eind aan de ruzie maken, dus in Gouda hangt er een groot rond medaillon in 
de buurt van de Sint-janskerk. Daarop staat ”Erasmus in Gouda geconcipieerd (gemaakt) 
en in Rotterdam geboren.” Iedereen werd tevreden. Toen Erasmus 4 jaar oud werd 
verhuisde hij, zijn broer en zijn moeder terug naar Gouda. Vrij snel daarna vertrokken ze 
naar Deventer, want daar was het beste Latijnse onderwijs (een basisschool waar Latijn 
centraal staat). Daar werd Erasmus naartoe gestuurd. Toen Erasmus elf jaar was 
ontmoette hij daar meneer Agricola (Latijnse naam die “landbouw” betekent). Erasmus 
was onder de indruk van alles wat meneer Agricola vertelde over het humanisme. 
Sindsdien werd Erasmus helemaal humanist en heeft hij zich heel lang beziggehouden 
alle informatie over het humanisme te verzamelen en die op te schrijven in het Latijn.  

 



 

De geschiedenis van het standbeeld “Erasmus”  
Erasmus werd steeds beroemder en beroemder, vooral in het buitenland. Dus in 1622 
besloot BMW (burgemeester en wethouders) dat er een beeld moest worden gemaakt van 
Erasmus. Dat was heel bijzonder, waant vroeger werden er alleen beelden gemaakt van 
koningen, keizers, vorsten, generaals en geestelijke mensen (beroemde priesters). Maar 
nooit van een geleerde. 1549 werd Nederland veroverd door Spanje. Dus Philips ll was 
koning van Nederland. Op een dag kwam hij naar Nederland om het veroverde gebied te 
bekijken. In Rotterdam zei hij tegen de burgemeester: ’Ik wil het beeld van Erasmus zien.’ 
De koning wist dat het beeld bestond. Maar de burgemeester niet. Hij kende ook Erasmus 
zelf niet. Dus de locatie van het beeld werd uitgezocht. Vanaf toen kreeg de gemeente door 
dat Erasmus een grote waarde had als het ging om toerisme. Dus voor de komst van de 
Philips ll heeft men een houten beeldje gemaakt wiens arm naar beneden kon bewegen. 
Men schreef een manifest over Erasmus. Toen Philips bij dat beeldje stond, ging het armpje 
met het manifest naarbeneden. Niemand weet waar dit beeldje beland is.  
 



Na het houten beeldje werd een stenen beeldje gemaakt. Dat hebben de Spanjaarden in de 
Maas gegooid, omdat ze het eigenlijk niet zo mooi vonden. Daarna werd er nog een beeld 
gemaakt, genaamd “Arduin”. Het beeld werd gemaakt van donkerachtige marmer, Dus dat 
kon bijna niet kapotgaan. Ook dat beeldje werd in de maas gegooid. Later verzamelden zich 
een groep mensen die Erasmus niet mochten en het beeld van Erasmus weg wilden halen. 
Toen greep BMW in. We hebben het beeld te danken aan Hugo de Groot. Hij was wethouder 
van Rotterdam en heeft heel veel gevochten om het beeld te laten maken. Maar zoals ik al 
zei begint de Tweede Wereldoorlog en wordt het beeld begraven in de achtertuin van 
Booijmans van Beuningen. Na de oorlog is het beeld neergezet op het Churchilplein. Daar 
heeft het beeld gestaan tot 1964. Daarna moest het weg, want de metroweg werd aangelegd 
door de Coolsingel. Dus werd het hier op het Grotekerkplein geplaatst. In 1996 gooide 
iemand het beeld om. Dus werd er een hele lange, zware pin gemaakt en onder de sokkel 
bevestigd. Daarmee staat het beeld in de sokkel. Niemand kan het beeld nog omvergooien. 
Later werd gevraagd om het beeld in een museum te plaatsen en hier een replica neer te 
leggen, maar dat plan werd geweigerd. Het beeld is meer dan 500 jaar oud. 

Erasmus in Japan 
Tot 2008 was er geen enkele school waar over Erasmus werd geleerd.  In 2008 bestond het 
Erasmiaans 650 jaar. De directrice van het Erasmiaans bedacht toen het volgende. Alle 
eersteklassers zouden terug naar hun basisschool gaan en daar een presentatie houden 
over Erasmus. Vanaf toen doet de school het elk jaar, dit jaar is het de 13e keer dat het 
Erasmiaans het doet.  
In Japan word t e r ook over Erasmus 
onderwezen. Maar waarom zou Japan ooit op de 
basisschool vertellen over het leven en denken 
van Erasmus? Dat komt door deze 5 replica’s 
van de echte vijf boten (zie foto). De voorkant 
van het schip heet een boegbeeld en de 
achterkant heet het hekbeeld. Op het hekbeeld is 
Erasmus afgebeeld. In 1592 vertrokken er vijf 
schepen uit Rotterdam. De bedoeling was dat die 
om Zuid-Amerika naar Indonesië zouden gaan. In 
die tijd waren specerijen ontzettend geliefd in 
Europa.  
Die waren net ontdekt. Je werd schatrijk als je 
naar een land ging met specerijen. Je laadde je 
hele schip vol. Maar je ging altijd om Zuid-
Amerika heen als je naar Indonesië ging. Dat 
was een hele langer reis en in de Indische 
Oceaan was er heel veel storm. De vijf schepen 
van Erasmus gingen om Zuid-Amerika en Hawaï 
heen. Uiteindelijk gingen vier van de vijf schepen 
verloren. Op het vijfde schip, dat het had 
overleefd, zat Erasmus. Dat schip arriveerde niet 
in Indonesië, maar in Japan. Het schip kwam bij 
het eiland Decima aan land. De Japanners 
schrokken zich helemaal wild, want iemand die 8 
maanden zonder scheren en wassen op zee had 
gedobberd zag er niet al te best uit. Dus de 
Japanners zeiden: ‘Jullie blijven op dit eiland. We 
willen op geen manier ons land met jullie delen. 



We willen niks met jullie te maken hebben.’ 
Gelukkig was er een chirurgijn (iemand die 
mensen medisch verzorgd, maar ook barbier is) 
aan boord. In het begin kregen Erasmus en de 
bemanning eten van de Japanners, maar er 
begon vanzelf een soort handel, want aan boord 
van het schip waren allemaal spullen.  

Die ruilde Erasmus en zijn mannen voor kruiderijen en eten uit Japan. Op een gegeven 
moment leerde Erasmus ook Japans spreken. Toen hoorde men dat de dochter van de 
sjogoen (afkorting van de titel Seii Taishōgun, wat betekent ”legerleider die de barbaren 
verslaat”) heel ziek was en zou doodgaan. Toen kwam de Nederlandse chirurgijn in actie en 
heeft haar genezen. De sjogoen was hun heel dankbaar. Dus Erasmus en de bemanning 
kregen eten, er werden huizen voor hun gebouwd en ze mochten terug naar Nederland. 
Zeemannen van de bemanning legden aan de Japanners uit wat Erasmus allemaal in 
Nederland deed. Er verscheen een boek over Erasmus in het Japans. Dat begonnen ze op 
de middelbare scholen te onderwijzen.  


