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De doelstelling van de Stichting Comité Erasmus Icoon van Rotterdam is het 

bevorderen van de positionering van Erasmus in het stadsbeeld van Rotterdam, in het 

bijzonder door het uitdragen van zijn gedachtegoed in de Rotterdamse samenleving 

en daarbuiten. 

 

Achtergrond 

 

Erasmus staat als humanistische filosoof in hoog aanzien en is internationaal aansprekend. 

Zelf verwees hij naar zijn geboortestad in de naam waaronder hij zijn boeken en geschriften 

publiceerde: Desiderius Erasmus Roterodamus. Het is daarom terecht dat Rotterdam zijn 

relatie met deze historisch belangrijke persoon de aandacht geeft die zij verdient. Voor de 

internationale profilering van de stad, voor het voeren van actuele maatschappelijke debatten 

en voor het koppelen van het imago van Rotterdam aan de persoon Erasmus en zijn 

gedachtegoed. Om dit te verwezenlijken hebben de Gemeente Rotterdam en een aantal 

organisaties in de stad, die zich associëren met Erasmus, zich hebben verenigd in de 

Stichting Comité Erasmus Icoon van Rotterdam om deze taken gezamenlijk op zich te 

nemen*. 

 

Veel thema’s waarover Erasmus publiceerde zijn 500 jaar na dato nog zeer actueel. Zoals 

zijn sterke pleidooi voor verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting, het belang van 

dialoog en de rol van humor, spot en ironie daarbij. Maar ook aandacht voor de positie van 

de vrouw en hun recht op intellectuele vorming; zijn pleidooien voor wellevendheid, innerlijke 

beschaving en verdraagzaamheid; aandacht voor educatie en belang van goed onderwijs; 

open staan voor anderen en bereidheid om eigen standpunten te herzien. 

Erasmus wilde mensen taalvaardiger maken, want nauwkeurig denken vereist nauwkeurig 

taalgebruik. Ook in de huidige tijd is taalbeheersing een vaardigheid waarmee wordt 

geworsteld. Juist in een tijd van mondialisering is taalvaardigheid van groot belang als we 

elkaar goed willen ‘verstaan.’ Erasmus wilde mensen tot ‘betere’ mensen maken, hij wilde ze 

opvoeden en schreef over gedrag. Zijn opvattingen over normen en waarden, fatsoen, 

asociaal gedrag, sympathie, humaniteit, oorlog en vrede enzovoort sluiten naadloos aan bij 

hedendaagse discussies. Erasmus was een Christen, maar persoonlijke geloofsbeleving 

stond voor hem voorop. In onze tijd is er een sterke persoonlijke geloofsbeleving (zelfs 

zonder kerk). Hoe tolerant zijn we? Wat zijn de grenzen aan vrijheid van godsdienst?  



Heel beknopt samengevat houdt Erasmus zich bezig met taal, gedrag (opvoeding) en religie 

en zijn zijn ideeën daarover nog steeds van belang. 

 

Rotterdam is bij uitstek de stad voor de bestudering van het gedachtegoed van Erasmus. De 

stad beschikt over een Erasmus Collectie van zo’n 6.000 banden (1e drukken, werken uit de 

bibliotheek van Erasmus, werken over Erasmus etc.). Sinds 2005 is er het Erasmus Center 

for Early Modern Studies (ECEMS) gevestigd in de Centrale Bibliotheek. Het ECEMS is een 

gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam. 

Het Center wil een brug slaan tussen universiteit en stad, tussen geschiedenis en actualiteit, 

tussen Erasmus, zijn geesteskinderen en zijn geestverwanten.  

Voor de profilering van Rotterdam kan Erasmus worden ingezet door zijn naam te koppelen 

aan de stad, zoals hij eeuwen eerder zelf deed. De belangrijkste overeenkomst en reden dat 

Erasmus goed past in het verhaal van Rotterdam is zijn internationale oriëntatie. ‘Ego mundi 

civis esse cupio’ (ik wil een wereldburger zijn) en ’Ubi bene, ibi patria’ (waar ik mij goed voel, 

daar is mijn vaderland). Erasmus reisde door heel Europa, net zoals Rotterdammers over 

heel de wereld te vinden zijn, of het nu gaat om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven of 

de universiteit. In de branding van de stad onder overkoepelende brand tag Rotterdam World 

Port World City past ook de naam van Erasmus. Hij was op en top wereldburger (wat in zijn 

tijd vooral inhield: Europeaan). Ook Rotterdam is met haar 174 nationaliteiten een stad van 

wereldburgers: The Gateway to Europe heeft al sinds vele eeuwen een internationale focus. 

Erasmus als ‘worldcitizen’, Rotterdam als ‘worldcity’, vooral terug te zien als een energieke 

en bedrijvige stad. 

 

Toch loopt een toerist die in Rotterdam op zoek is naar sporen van Erasmus wat verloren 

rond. Bij de Laurenskerk, open een steenworp afstand van de locatie van Erasmus’ 

geboortehuis staat een uniek beeld van de geleerde, maar dat is dan ook alles. 

Wel vormen het standbeeld en de Laurenskerk een sterke combinatie. De Laurenskerk stamt 

qua plek ‘uit de tijd’ van Erasmus. In de Laurenskerk is iets over Erasmus te zien (Librije), 

maar op termijn kan en zal dat meer worden. In de hal van de nabij gelegen Centrale 

Bibliotheek is de Erasmus Collectie deels in vitrines voor het publiek zichtbaar. Ook deze 

opstelling kan worden uitgebreid. Daarnaast profileren een aantal organisaties in de stad 

zich nadrukkelijk met de persoon en het gedachtegoed van Erasmus, waarvan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC de grootste zijn en het meeste internationale 

uitstraling hebben.  



Twee sporen van beleid 

 

Bij de positionering van Erasmus als icoon van de stad volgt het Comité Erasmus twee 

sporen die elkaar versterken:  

1. inhoudelijk, het verklaren, uitdragen en (doen) bestuderen van het gedachtegoed 

van Erasmus dat nog steeds van grote waarde is voor onze samenleving en 

2. communicatief, het spoor van branding en marketing (toerisme, 

naamsbekendheid, internationaal aanzien).  

 

Doelgroepen 

 

Om de doelstelling te realiseren heeft het Comité Erasmus een samenhangend pakket van 

doelgroepen en middelen geformuleerd. Deze doelgroepen zijn: 

 

1. Rotterdammers; 

2. Bestuurders, voorlichters en overige medewerkers van de organisaties die als lid bij 

het Comité zijn aangesloten; 

3. Het onderwijs in Rotterdam (basis-, voortgezet, hoger onderwijs); 

4. Het bedrijfsleven in Rotterdam; 

5. Niet-Rotterdammers (toeristen, bezoekers, bedrijven, beoogde studenten, 

(internationale) kenners van Erasmus);  

6. Wetenschappelijk onderzoekers wiens werk in enigerlei opzicht een relatie heeft met 

Erasmus of met het gedachtegoed van Erasmus MC. 

 

Middelen 

  

De middelen die het Comité Erasmus inzet om de doelstelling te realiseren zijn: 

 Het (doen) organiseren van activiteiten, waaronder in elk geval één of meerdere 

activiteiten op en rond 28 oktober, de geboortedag van Erasmus; 

 Evenementen en bijeenkomsten; 

 Directe informatievoorziening en advies bij vragen die zijn gerelateerd aan Erasmus 

of zijn gedachtegoed; 

 Publicaties in druk en digitaal; 

 Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden, voor 

zover dat voor de stichting nuttig kan zijn. 

 

 



Financiële middelen 

De inkomsten van de Stichting Erasmus Icoon van Rotterdam bestaan uit contributiegelden 

van de deelnemers. Daarnaast voert de Stichting een beleid gericht op fondsenwerving voor 

zijn activiteiten en projecten. Fondsenwerving kan gericht zijn op het verwerven van 

subsidies van de nationale of lokale overheid, maatschappelijke en charitatieve fondsen, 

sponsoring. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst. 


