
 
Barbara Kathmann, wethouder PvdA Rotterdam: Kerstgedachte met Erasmus! 
 
Maas is 10 jaar en mijn oudste zoon. Voor school moest hij een werkstuk maken en zelf het 
onderwerp kiezen. Het mocht overal over gaan. Hij koos voor Erasmus. Niet omdat hij bekend is met 
het werk van de beste man of laat staan met het humanisme, maar door zijn fascinatie met de vele 
gebouwen en instituten die de naam van Erasmus dragen. “Dat is niet voor niks” dacht Maas. “Daar 
wil ik meer van weten.” Hij had waarschijnlijk gehoopt op een profvoetballer van weleer. 
 
Door de ogen van een kind naar de wereld kijken, daar leer je een boel van. Zo leerde ik ook weer 
veel van de zoektocht van Maas naar de man achter de brug, de universiteit en het ziekenhuis. Ook 
bevestigde ik in mijn hoofd onbewust de brief van Rutte “Wat hebben we inderdaad een boel 
opgebouwd met elkaar dankzij Europeanen zoals Erasmus en wat is ons construct inderdaad een 
breekbaar vaasje.” Samen moesten we de geschiedenis induiken en moest ik Maas uitleggen waarom 
het zo belangrijk was dat Erasmus toen andere regels wilde voor de kerk, over het machtsmisbruik 
van edelen en nobelen, over de kennisachterstand van de armen. Over goed doen voor mens, dier en 
planeet, gewoon omdat dat je leven zinvol maakt en over God en godsdienst.  
 
Mooi verheffingsverhaal ook, het leven van Erasmus. Geboren als defectus natalis en dankzij het 
onderwijs dat hij kreeg is dat onwettige kind uitgegroeid tot een kennisinstituut en tot hoeder van 
vrijheid en vrede. Door dat laatste was hij zeker niet de leider van de gele hesjes in zijn tijd. Dat had 
hij te extreem gevonden. Daarom kon hij rekenen op kritiek van beide kanten. Van de nobelen, want 
te progressieve gedachten en van de revolutionairen, want te vredelievend. “Beetje de PvdA van de 
15e eeuw”, dacht ik bij mezelf. Gevangen tussen de flanken, fel op onrecht en strijdend voor meer 
gelijkheid.  
Ondertussen had Maas hele andere gedachten. Die bleef zich maar afvragen wat er zo bijzonder was 
aan die Erasmus. Waren dat nou bijzondere ideeën? Het leek hem allemaal volstrekt logisch om zo in 
het leven te staan en dan wordt er een paar eeuwen later gewoon een brug naar je vernoemd! Toen 
vielen we van Erasmus volledig in de bezinning die hoort bij de decembermaand. Ook in de tijd van 
Erasmus werd een Europese gedachte gedwarsboomd door nationalisme, stond tolerantie onder 
druk en was er een duidelijke antisemitische cultuur. Vrede en vrijheid waren in het geding en het 
was keihard nodig dat mensen als Erasmus daar openlijk tegen ageerde.  
“Ook nu is dat keihard nodig”, zei ik tegen Maas, “zolang er onrecht is, moet je er openlijk tegen in 
gaan. In de klas, op het voetbalveld of gewoon op straat. Alleen de dode vissen zwemmen met de 
stroom mee en juist diegenen die niet meelopen maar tegen de stroom in durven te gaan, daar 
wordt een brug naar vernoemd.” 
 
Gelovig is Maas niet, maar zijn werkstuk over Erasmus heeft hem een Kerstgedachte gegeven. Geheel 
in lijn met de beste man en met de akkoorden van Parijs is ons Kerstmenu dit jaar vegetarisch.  
 
 


