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Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
Moderator: Moderators

Op veler verzoek, hier een kort en voorlopig commentaar op de reacties van Enno Nuy, Hans van
Lent, Jan Bontje en Wim de Lobel op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker (zie ook [96] op
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications.html):

1. Enno Nuy: als redacteur van De Vrijdenker nodigde hij mij uit een artikel over Erasmus te
schrijven. Echter, na plaatsing trok hij er plotseling zijn handen van af. Zijn argument: ik zou niet
ingegaan zijn op Leo Molenaar's artikel; zie onder punt 3. Maar Enno Nuy kon zijn handen niet in
onschuld wassen, nadat hij mijn essay eerst zelf geplaatst had! 

2. Hans van Lent: is voorlopig afdoende bediend door de reactie van David Bakker in De
Vrijdenker. Korte toevoeging: a. Van Lent verwijt mij mythe ipv. het Griekse mythos te schrijven,
te meer, zo stelt hij, waar ik wèl logos gebruik. Welnu: weet Van Lent dan niet dat logos een
Nederlands woord is, en mythos niet? Verder betekent logos niet alleen "rede", maar ook "woord".
En het is juist via die laatste betekenis dat de christus-filosofie zich in het rationele Griekse
denken kon nestelen, maar dit ter zijde. b. Waar het de joden en moslims betreft, blijkt Van Lent
zich ook al te beroepen op Molenaar; zie punt 3.

3. Jan Bontje: in zijn "Erasmus en Jodenhaat" in De Vrijdenker stelt deze redacteur van De Vrije
Gedachte in zijn samenvatting plompverloren dat ik beweerd zou hebben dat Erasmus
"antisemiet" was. Dit is apert ONJUIST. 

Wat ik in navolging van Jonathan  Israel  WEL beweerd heb, is dat Erasmus beschouwd kan worden
als VOORLOPER van het 16-de eeuwse antisemitisme! In zijn poging tot weerlegging van mijn - in
navolging van McCullach & Israël - wèl geuitte bewering dat Erasmus inderdaad een JODENHATER
was, negeert Jan Bontje gemakshalve mijn bronnen McCullach & Israël, en doet alsof ik het zèlf
verzonnen zou hebben! Verder heb ik nergens het "ultieme bewijs" voor Erasmus antisemitisme
willen leveren. Dat is een aperte LEUGEN van Jan Bontje. 

Wat ik WEL heb gedaan, is zonder verder commentaar een bekend en door niemand weersproken
citaat van Erasmus mbt. de bekeerde jood Pfefferkon aangehaald. Niet meer en niet minder. Jan
Bontje ziet hier echter zijn kans om Leo Molenaar's verweer tegen "het verkeerde beeld" van
Erasmus van stal te halen. Maar Molenaar gaat in zijn - ook in mijn Erasmus-essay aangehaalde -
artikel alleen maar te keer tegen al diegenen die naar zijn ideologische opvatting Erasmus eerder
ontheiligden (waaronder de prominente Erasmuskenner prof. dr. Jan van Herwaarden), en niet
tegen MIJN aanpak. Het ontsnapt zowel Nuy, Van Lint en Bontje dat ik in MIJN bijdrage - kennelijk
anders dan vorige ontheiligers, helemaal niet verder op Pfefferkorn in ga, anders dan het
gewraakte - en nogmaals, door niemand weersproken citaat -mbt. hem te herhalen! Daarom ook,
is Jan Bontje's hele betoog over Pfefferkorn (& Reuchlin) in het kader van mijn Erasmus-essay
volstrekt irrelevant, en doet derhalve helemaal niets af van mijn beweringen mbt. Erasmus'
jodenhaat. 

4. Wim de Lobel: als lid van de redactie van De Vrijdenker stelt hij op deze DVG site als
onbewezen ONJUISTHEID dat ik selectief zou citeren en verwijzen. Ofschoon hij toegeeft mijn
bron "De Joden in Europa" door Jonathan  Israel  niet geraadpleegd te hebben, permitteert hij zich
niettemin bovenstaande ONJUISTE bewering jegens mij. 

Onjuist, want als hij mijn Referentie wèl geraadpleegd zou hebben, had hij zelf kunnen vaststellen

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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dat de eerste druk weliswaar is van 1985, maar dat de HERZIENE laatste druk uit 2003 is. Een
paar jaar LATER dus dan "De Republiek" van dezelfde auteur Israël uit 1995. Welnu, mijn citaat:
"Maar de absolute EXPONENT van het christelijk humanistische anti-semitisme was Erasmus zelf.
Erasmus kan zelfs worden beschouwd als een VOORLOPER van zowel Luther als het pausdom in
het formuleren van het nieuwe, meer ideologisch GETINTE antisemitisme van de 16de eeuw"
wordt dus in 2003 door Israël herhaald! En ter verweer van Israël: hoezo zou Jonathan  Israël zich
WEERSPROKEN hebben als hij in zijn "De Republiek" in 1995 schrijft: "Erasmus' heftige polemiek
tegen het 'Judaïsme' was geen anti-semitisme in enige GEBRUIKELIJKE zin van het woord"?, daarbij
regelrecht verwijzend naar oa. het "asemitische" van Markish, waar Jan Bontje ook al naar verwees.
Toegegeven: het is allemaal wat subtieler dan men wellicht gewend is, maar weerspreken? Nee,
apert ONJUIST. En al helemaal ONJUIST dat ik selectief geciteerd en verwezen zou hebben!

Tot slot: ik stel vast dat niemand van bovenstaande lieden ook maar 1 valide argument heeft
ingebracht tegen de opvallende JODENHAAT van hun icoon Erasmus, terwijl dàt nu juist 1 van
mijn hoofd-argumenten was om Erasmus niet langer al humanist te erkennen!

De perikelen rondom Erasmus-essay van Neerhoff zijn opmerkelijk. Onder andere omdat
doorgewinterde atheïsten Erasmus, een zeer vroom christen, als een godheid vereren. Ik heb het
artikel van Molenaar gelezen (http://www.leomolenaar.nl/Reboot6NL.pdf). Het stelt
wetenschappelijk gezien weinig voor. M.b.t. Erasmus’ al dan niet vermeende anti-semitisme melkt
hij heel selectief het Pfefferkorn verhaal uit. Des te verbazingwekkender is het dat de redactie van
De Vrijdenker kritiekloos achter ex-stalinist en dogmaticus Molenaar aanholt. Maar hoe
onafhankelijk is deze drager van de Erasmusspeld, ex-leraar van het Erasmiaans Gymnasium en
bestuurslid Stichting Erasmushuis eigenlijk? Heeft hij niet alle belang bij het in stand houden van
een positief beeld van Erasmus. Betreurenswaardig is het ook dat de redactie de prominente
historicus en collega vrijdenker Jonathan  Israel  (zie http://www.devrijegedachte.nl/?page_id=55)
als een baksteeen laat vallen. Ik blijf voorlopig nog steeds overtuigd van de geschiedschrijving
door Israel . Ik heb alle relevante Erasmus-passages uit twee van zijn boeken opgezocht (zie de
volgende twee berichten).

De Republiek

Uit: De Republiek 1477 – 1806/ Jonathan  I. Israel  (vert. van The Dutch Republic: its rise,
greatness and fall, 1477-1806- Oxford: Oxford University Press 1995), Dl. I tot 1647, 2e dr. –
Franeker: Van Wijnen, 1996, blz. 50:

“In Erasmus’ ogen had humanistische geleerdheid geen waarde als die niet leidde tot een
verdieping en zuivering van de toewijding aan Christus. Bonae litterae waren in Erasmus’ filosofie
slechts misleidend, waardeloos, gevaarlijk zelfs, als zij niet vervuld waren van een dorst naar
christelijke waarheid zoals die werd geformuleerd door humanisten als hijzelf, in niet-
speculatieve, moralistische termen. Voor Erasmus was het nieuwe tijdperk dat in het humanisme
daagde een tijdperk van verrukking en tegelijk van ongekende geestelijke gevaren. In Erasmus’
wereldbeschouwing werd het Christendom van zijn tijd geconfronteerd met drie grote
bedreigingen en het was de taak van de geleerden om de maatschappij daarvoor te waarschuwen.
Ten eerste, zo had hij tijdens zijn driejarig verblijf in Italië (1506-9) geleerd, kon men zo in
beslag genomen worden door de klassieke oudheid en literatuur dat dit leidde tot terugval in een
modern heidendom (waarmee Erasmus een wereldse geest, geïnspireerd door klassieke idealen
bedoelde), een neiging die hij verafschuwde als een rampzalig afdwalen van Christus. Ten tweede
was er het ‘Judaïsme’, waarmee hij iets breders en verder strekkends wilde aanduiden dan echte
joden en jodendom. Voor Erasmus betekenden ‘joodse invloed’ en ‘Judaïsme’ het overheersen van
ceremonie, ritueel en wettisch denken, een ondermijning van ware vroomheid en het afdwalen van
Christus door uiterlijk vertoon en het hechten aan vormen. Erasmus’ heftige polemiek tegen het
‘Judaïsme’ was geen anti-semitisme in enige gebruikelijke zin van het woord. Hij ziet de joden en
het jodendom echter wel als de kern van het ‘Judaïsme’ in bredere zin, een religie gebaseerd op
dogma en ritueel die hij veroordeelde en meer dan het heidendom beschouwde als een wezenlijke
bedreiging van het Christendom. De derde bedreiging tenslotte, was die van een scheuring in de
kerk, met alle rampzalige gevolgen van dien in de vorm van de samenleving en burgeroorlog.”

David Bakker schreef:
Onder andere omdat doorgewinterde atheïsten Erasmus, een zeer vroom christen, als een godheid
vereren.
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Wie doet dat?

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

Mooi zo.

David Bakker schreef:
De Republiek

Uit: De Republiek 1477 – 1806/ Jonathan  I. Israel  (vert. van The Dutch Republic: its rise, greatness
and fall, 1477-1806- Oxford: Oxford University Press 1995), Dl. I tot 1647, 2e dr. – Franeker: Van
Wijnen, 1996, blz. 50:

...Erasmus’ heftige polemiek tegen het ‘Judaïsme’ was geen anti-semitisme in enige gebruikelijke
zin van het woord....

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

De Joden in Europa

Uit: De Joden in Euopa 1550 – 1750/ Jonathan  I. Israel  (vert. van European Jewry in the age of
mercantilism, 1550-1750. – 3rd. rev. ed. – London; Littman Library of Jewish Civilisation, 1998),
Franeker: Van Wijnen, 2003, 

blz. 24:

“Maar de absolute exponent van het christelijk-humanistisch anti-semitisme was Erasmus zelf.
Erasmus kan zelfs worden beschouwd als een voorloper van zowel Luther als het pausdom in het
formuleren van het nieuwe, meer ideologisch getinte antisemitisme van de 16de eeuw. In zijn
brieven aan Wolfgang Capito, een hervormer met hebraïsche neigingen, drukte Erasmus zijn
afkeuring uit over het nieuwe hebraïsme. Hij vreesde dat, wat de bedoelingen van haar
beoefenaren ook waren, het christelijke hebraïsme op de een of andere manier tot een joods
revival zou leiden. Hij voelde aan zijn theewater dat bestudering van talmoed, kabbala en
rabbijnse boeken, of zelfs een te grote belangstelling voor het oude testament, de christelijke
geleerde alleen maar zou afleiden van Christus, niet hem nader tot Hem brengen. Hoe groot zijn
afkeer ook was van middeleeuwse scholastici. Erasmus voelde zich in deze kwestie toch meer met
hen verwant dan met zijn hebraïsche collega’s. Hij zag joodse geleerdheid en joodse verklaringen
als gevaarlijker voor de christelijke waarheid dan welk middeleeuws obscurantisme dan ook.
‘Niets is nadeliger en niets is schadelijker voor Christus’, schreef hij, ‘dan deze pest’. Het is waar
dat Erasmus’ onvermoeibare strijd tegen ‘judaïsme’, niet zozeer gericht was tegen de joden en
het judaïsme zelf, als wel tegen alles wat hem in de eigentijdse christelijke vroomheid vals en
schadelijk voorkwam. Niettemin was voor Erasmus ‘judaïsme’ het symbool van alles wat hij in de
godsvrucht van zijn tijd verwerpelijk achtte. Hij was de exponent van een nauwgezet, abstract
antisemitisme, waarin het ware christendom en judaïsme twee lijnrecht tegenover elkaar staande
principes vertegenwoordigden. Voor Erasmus is judaïsme niet zozeer een echt geloof, maar het
‘vlees’, de macht van de wet, de arglistige overheersing van de rite. Uit diep gevoelde overtuiging
weigerde Erasmus de kant van Reuchlin te kiezen tegenover de veelheid van inquisiteurs,
monastieke obscurantisten en gewetenloze bekeerlingen die tegenover hem stonden in de bittere
strijd over Hebreeuwse boeken die in Duitsland in de jaren 1518-1519 woedde. Erasmus geloofde
niet, dat de studie van het Hebreeuwse en de na-bijbelse joodse literatuur vanuit christelijk
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gezichtspunt wenselijk was.”

Blz. 27:

“De joodse politiek van Paulus IV had twee specifieke doelen: het versnellen van het joodse
bekeringsproces, door het uitoefenen van steeds zwaardere druk op de joden, en, zeker niet
minder belangrijk, het zoveel mogelijk afschermen van de katholieke wereld van joodse
invloeden. Ten diepste stoelde het anti-judaïsme van de contra-reformatie op de overweging,
onderschreven door Erasmus, dat joodse wetenschappelijke kennis geen waardevol aanhangsel
was van het christelijk geloof, of een aanvulling op de overige wetenschap, maar een levende
kracht die in staat was geesten ‘af te brengen’, zoals het werd geformuleerd, van Christus, en in
het bijzonder de gedoopte marranen van hun trouw aan de kerk."

Blz. 46:

“Was Erasmus er al bezorgd over dat het onderzoek van de Hebreeuwse literatuur de bewuste
eenheid van denken zou kunnen ondermijnen, geen enkele hebraïst heeft er ooit aan getwijfeld
dat joodse interpretaties fundamenteel verdorven waren en een verkeerde opvatting weergaven.”

Blz. 61:

“ Waar Erasmus doordrenkt was met het christendom en Christus beschouwde als het centrum
van zijn wereld, is bij Lipsius de trouw aan het christelijk geloof gereduceerd tot incidentele
lippendienst.” 

Blz. 71:

“Het geschrift van Grotius was op bepaalde punten liberaal, op andere reactionair. In zijn
openingswoorden citeerde hij de uitspraak van Erasmus, dat niets verder afstond van het
christendom dan het judaïsme.”

Blz. 288:

“Tijdens de 15de en tot in de jaren zeventig van de 16e eeuw was de grote trend in het Europese
leven er een geweest van uitsluiting en uitzetting van het judaïsme en de joden. De standpunten
betreffende joden van Erasmus, Luther en de contra-reformatie van het pausdom verschilden
onderling wel, maar ten diepste waren ze allemaal negatief.”

Dat zou ik ook wel willen weten. Ik ken zulke atheïsten namelijk niet.

siger schreef:

Wie doet dat?

David Bakker schreef:
Onder andere omdat doorgewinterde atheïsten Erasmus, een zeer vroom christen, als een
godheid vereren.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Devious schreef:

Dat zou ik ook wel willen weten. Ik ken zulke atheïsten namelijk niet.

siger schreef:

Wie doet dat?

David Bakker schreef:
Onder andere omdat doorgewinterde atheïsten Erasmus, een zeer vroom christen, als een
godheid vereren.
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In het artikel "Erasmus en Jodenhaat. Voer voor vrijdenkers" (zie De Vrijdenker van maart 2010)
laat de doorgewinterde atheïst en redacteur Jan Bontje blijken dat Erasmus, als ware hij een
godheid, op een voetstuk thuishoort. Vrijdenkers plaatsen geen vrome christenen op een
voetstuk.

Volgens mij horen vrijdenkers niemand op een voetstuk te plaatsen. En zeker niemand als
godheid te vereren.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Toen ik bij de Hare Krishna's was dit een belangrijke reden daar weg te gaan,want daar worden
mensen als heilige vereerd,vooral hun leraar Srila Prabhupada die beschouwd werd als iemand die
speciaal vanaf de heilige planeten gekomen was,om als mens de leraar te worden op aarde.
Ook andere leraren werden als mensen als heiligen vereerd.
Als ik er aan denk,word ik nog steeds furieus.

Kitty schreef:
Volgens mij horen vrijdenkers niemand op een voetstuk te plaatsen. En zeker niemand als godheid
te vereren.

Misschien kun je ons even op een citaat tracteren, waaruit blijkt dat Jan Bontje Erasmus als een
godheid op een voetstuk zet.

David Bakker schreef:
In het artikel "Erasmus en Jodenhaat. Voer voor vrijdenkers" (zie De Vrijdenker van maart 2010)
laat de doorgewinterde atheïst en redacteur Jan Bontje blijken dat Erasmus, als ware hij een
godheid, op een voetstuk thuishoort. Vrijdenkers plaatsen geen vrome christenen op een voetstuk.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Zoals elke godheid is verzonnen heb ik deze godheid ook verzonnen. Jan Bontje schrijft:

"Het lijkt bon ton geworden om Desiderius Erasmus Roterodamus van zijn voetstuk te stoten. Of
de door de door de Amerikaanse bezetters in scene gezette statucide (deze term heeft de
creatieve Bontje zelf verzonnen, toevoeging DB) op Sadam Hoessein daarbij onbewust wellicht

Devious schreef:

Misschien kun je ons even op een citaat tracteren, waaruit blijkt dat Jan Bontje Erasmus als een
godheid op een voetstuk zet.

David Bakker schreef:
In het artikel "Erasmus en Jodenhaat. Voer voor vrijdenkers" (zie De Vrijdenker van maart
2010) laat de doorgewinterde atheïst en redacteur Jan Bontje blijken dat Erasmus, als ware hij
een godheid, op een voetstuk thuishoort. Vrijdenkers plaatsen geen vrome christenen op een
voetstuk.
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een inspirerende rol speelt, is schrijver dezes niet bekend; wel dat in De Vrijdenker jrg. 40 nr. 10
van december 2009/januari 2010, Erasmusmiskenner Fred Neerhoff statucide pleegt op Erasmus,
ondermeer door te beweren dat Erasmus 'antisemiet' was (dit heeft Neerhoff overigens niet
beweerd, toevoeging DB).”

Naar aanleiding hiervan schreef ik dat Bontje vindt dat Erasmus, als ware hij een godheid, op een
voetstuk thuishoort. Ik zeg niet dat Bontje letterlijk het woord godheid in de mond heeft
genomen, het is een wijze van spreken, snap je?

Overigens ben ik van mening dat de redactie zich wat terughoudender zou moeten opstellen. De
redactie moet stukken op kwaliteit beoordelen, ongeacht wat de eigen mening van redactieleden
over het onderwerp is. Als een stuk wordt geplaatst dan wacht je eerst even rustig af wat de
reactie van de lezers is voordat je zelf in de pen klimt. Het probleem met deze redactie is dat ze
haar eigen mening zeer op prijs stelt, elke bescheidenheid ontbeert en lijdt aan chronische
schrijfdiarree. Het resultaat is een verenigingsblad dat het niveau van een schoolkrant nauwelijks
ontstijgt. 

En dan verschijnt er eindelijk een keer een goed artikel, het Erasmus-essay van Neerhoff, dan
gaat de redactie het zelf afkraken door vóór publicatie van Neerhoff's artikel, Hans van Lent al om
een reactie te vragen, dan komt redactielid Jan Bontje er overeen en verwijt de redactie Neerhoff
ook nog eens dat hij zijn bronnen selectief gebruikt. Maar is het juist de redactie die selectief is
omdat haar mening alleen stoelt op Erasmus-aanbidder Leo Molenaar.

Nou dit vergt wel veel van de gemiddelde vrijdenker. Je mag bij tijd en wijle best iemand naar
voren schuiven die zich op een bepaalde manier onderscheid. Maar om er een godheid van te
maken; is een dusdanige verachtelijke manier van persoonsverheerlijking dat ik dit resoluut
afwijs. Maar ik applaudisseer wel voor iemand die iets presteert. En van mij mag hij/zij
kortstondig op een schavotje klimmen. Maar het erop blijven staan, dat is niet de bedoeling.

Kitty schreef:
Volgens mij horen vrijdenkers niemand op een voetstuk te plaatsen. En zeker niemand als godheid
te vereren.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Om te beginnen, Bakker en Neerhoff, ben ik wel blij dat jullie nu een échte inhoudelijke discussie
zijn begonnen, of althans, een aanzet daartoe hebben gegeven door middel van een betoog met
duidelijke verwijzingen en bronvermeldingen - het duurde even, maar ik wist dat jullie het in
jullie hadden  

Maar wat ik dan toch weer een beetje zwak vind - wat het hele gebeuren weer een beetje naar
beneden haalt - is de schromelijke overdrijving dat de door jou genoemde auteur Erasmus
vereert als een god. Dat kan ik nergens uit opmaken. Zélfs als er al sprake zou zijn van het
plaatsen van iemand op een voetstuk, dan is dat nog heel ver verwijderd van het 'vereren als een
god.'

Naar mijn mening hoort geen enkel mens op een voetstuk, al heb ik net als PietV zojuist al zei
wel veel respect en waardering voor sommige mensen uit heden en verleden. Of ze een vorm van
bijgeloof aanhingen/hangen is daarbij voor mij niet altijd relevant. Zélfs indien iemand smetten
op zijn blazoen had, zoals bij Erasmus (maar ook bij veel van de latere verlichtingsdenkers) het
geval lijkt te zijn, kan ik nog steeds de processen die zoiemand in gang zou hebben helpen te
zetten op waarde schatten.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Na het overspannen en al maanden durend gestechel over Erasmus' al dan niet vermeende
jodenhaat, is het des te opmerkelijker dat mijn stelling, te weten dat juist humanistische

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=44&p=211628
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=44&p=211628
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker1.mht/viewtopic.php#p211628
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=211628#p211628
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=211628
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=44&p=211631
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=44&p=211631
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker1.mht/viewtopic.php#p211631
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=211631#p211631
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=211631
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=5
http://www.ikvertel.nl/tableaux/index.php?intromenu=1&storyId=891
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=44&p=211663
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=44&p=211663
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker1.mht/viewtopic.php#p211663
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=211663#p211663
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=211663
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker1.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker1.mht/viewtopic.php#wrap


Volgende

52 berichten • Pagina 1 van 4 • 1 2 3 4

Keer terug naar Filosofie.

Geef de vorige berichten weer: Alle berichten  Sorteer op Berichtdatum  Oplopend  

Ga naar:     Filosofie.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker, GayaH en 1 gast

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
phpBB.nl Vertaling

secularisten Erasmus niet als prominent humanist zouden moeten erkennen, in het geheel niet
weersproken is, laat staan weerlegd.

In mijn essay in De Vrijdenker baseerde ik mijn stellingname op de definitie van humanisme,
zoals beschreven in "The Amsterdam Declaration" uit 2002:
http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/verklaringvanamsterdam

De positie van de diep gelovige christen Erasmus is evident strijdig met de volgende punten van
deze definitie (vergelijk de "Declaration").

punt 1. De Declaration spreekt hier over "humanisme is ethisch". Dit is in strijd met Erasmus
opvallende jodenhaat (MacCulloch) en het citaat "als jodenhaat de echte christen legitimeert, dan
zijn wij allen voortreffelijke christenen" (zie Ref. [25] in De Vrijdenker).

punt 2. De Declaration: "humanisme berust op rede". Erasmus' rede stond volledig in dienst van
zijn geloof in de godmens Christus.

punt 3. De Declaration: "humanisme staat voor democratie". Erasmus was geen democraat, maar
een (christelijk) monarchist.

punt 5. De Declaration: ipv. de kerk, staat de mens centraal "humanisme is een reactie op
dogmatische religie". Maar voor Erasmus was niets zo belangrijk als Christus. Bovendien: anders
dan Luther, voor wie de bijbel als ultieme gezagsinstantie gold, stond bij Erasmus de eenheid van
de katholieke kerk centraal.

Gesloten
onderwerp
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Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
Moderator: Moderators

Soms wordt overdrijving als stijlmiddel gebruikt om iets duidelijk te maken. Snappez-vous?

Devious schreef:
Maar wat ik dan toch weer een beetje zwak vind - wat het hele gebeuren weer een beetje naar
beneden haalt - is de schromelijke overdrijving dat de door jou genoemde auteur Erasmus vereert
als een god. Dat kan ik nergens uit opmaken. Zélfs als er al sprake zou zijn van het plaatsen van
iemand op een voetstuk, dan is dat nog heel ver verwijderd van het 'vereren als een god.'

Hai Fred, ik heb het artikel inmiddels gelezen. Ik ben het daar wel mee eens. Ik ben niet zo thuis
in Erasmus, maar ik zie dat de manier waarop Erasmus wordt belicht past bij de tendens om het
humanisme en zelfs seculiere denken tot deel van de christelijke geschiedenis te maken.
Christelijke humanisten worden in de geschiedschrijving benadrukt, terwijl meer skeptische of
regelrecht atheïstische humanisten worden genegeerd of gebagatelliseerd. Dat gebeurt niet alleen
nu, het is deel van de geschiedenis. 

Jonathan  Israel  maakt in de Verlichting onderscheid tussen de radicale verlichting, de gematigde
mainstream Verlichting en de 'tegenverlichting'. De radicale verlichters hielden zich aan de rede
voor het waarheidscriterium. 
Een citaat uit een lezing die Israel  hield in 2006 in Krasnapolski, ter gelegenheid van het 150-
jarig bestaan van de Vrije Gedachte: De kernwaardes van tegenwoordig komen neer op de
kernwaardes van de radicale verlichting, zoals democratie, gelijkheid, individuele vrijheid, vrije
mening, persvrijheid, het verwerpen van hiërarchie, plus een nieuwe morele orde op een seculiere
basis. 

De gematigden erkenden het belang van de rede, maar streefden naar een balans met de tradities,
religie en kerk. En de tegenverliching verwierp alle vrijdenken en egalitaire waardensystemen. Wie
zich niet wilde onderwerpen aan de theologische orde moest worden vernietigd. Israel  stelt dat er
ten onrechte veel meer aandacht is voor de dominante, maar gematigde stroming van de
Verlichting. De gematigden stelden zich teweer tegen egalitarisme, democratie en individualiteit. 

Ook Michel Onfray gaf in zijn Atheologie een overzicht van het effect van de antifilosofie. Het
komt erop neer dat atheïstische denkers als ze niet echt werden vermoord een lasterlijke
karaktermoord ondergingen die zo fel werd gevoerd dat niemand zich nog met die mensen
durfde te associëren. Weinig nieuws onder de zon blijkbaar.  

Fred Neerhoff schreef:
Na het overspannen en al maanden durend gestechel over Erasmus' al dan niet vermeende
jodenhaat, is het des te opmerkelijker dat mijn stelling, te weten dat juist humanistische
secularisten Erasmus niet als prominent humanist zouden moeten erkennen, in het geheel niet
weersproken is, laat staan weerlegd.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Niet hun ideeën werden besproken, maar hun persoonlijke levenswandel, die natuurlijk vaak 'niet
christelijk' was, dus er was altijd wel een stok te vinden om iemand tot de grond af te breken. 
Citaat: De antifilosofie – de stroming uit de achttiende eeuw aan de donkere keerzijde van de
Verlichting, die ten onrechte in de vergetelheid is geraakt en weer in het brandpunt van de
actualiteit zou moeten komen om aan te tonen dat de christelijke gemeenschap werkelijk geen
enkel middel schuwt, zelfs niet de moreel meest verwerpelijke, om de ideeën in diskrediet te
brengen van onafhankelijke denkers die niet van zins zijn concessies te doen aan hun fabels – de
antifilosofie dus, bestrijdt met een onbeschrijflijke heftigheid de vrije gedachte en het denken dat
is ontdaan van christelijke dogma’s.

De aanval op de ideeën werd dus ingezet door kwaadsprekerij. Maar hoewel juist hun werken nu
nog altijd moeilijk verkrijgbaar en dus vrijwel ongelezen zijn, hebben zij grotere invloed gehad op
de moderne seculiere maatschappij met mensenrechten, gelijke rechten, vrijheid van
meningsuiting, democratie etc. 

Humanisten die de egalitaire maatschappij verdedigden en los probeerden te komen van de kerk
hebben dit vaak met hun leven moeten bekopen. Dat is dus het kwalijke eraan als de
geschiedenis met terugwerkende kracht wordt 'gekerstend' door christelijke gematigde
humanisten te romantiseren en ze de eer te geven aan de basis te staan van de moderne
vrijheden. Nu nog steeds zie je hoe gematigde religieuzen zich bezighouden met het zich
toeëigenen van moderne waarden om ze weer om te vormen tot reactionaire religieuze waarden.
Daarom hebben we nu christelijk humanisme, christelijk en islamitisch feminisme, islamitische
mensenrechten, islamitische wetenschap, creationistische wetenschap etc.

Als de discussie helemaal gaat over of Erasmus nou wel of geen jodenhater was, verdwijnt dit
aspect jammer genoeg uit het oog.

Het is denk ik van belang om er op te wijzen dat het begrip humanist slordig wordt gebruikt in
dit kader. In de tijd van Erasmus was een humanist een soort (christelijke) taalgeleerde die
teruggreep op de klassieken, iemand die gespecialiseerd was in het interpreteren en vertalen van
teksten uit de Grieks-Romeinse cultuur. In deze zin was Erasmus een groot humanist. Daarnaast
is er het hedendaagse humanisme zoals o.a. verwoord in The Amsterdam Declaration, en dat is
heel wat anders. Door bepaalde auteurs wordt dat onderscheid niet altijd duidelijk gemaakt. Petty
Bange bijvoorbeeld, die het boekje, Desiderius Erasmus, portret van een humanist (Amersfoort,
Bekking & Blitz, cop 2007), schreef, heeft het steeds over Erasmus de grote humanist. Ze maakt
echter niet duidelijk in welke zin humanist moet worden opgevat. Maar misschien heeft dat wel
een bepaald doel.....

Noemt Israel  nog andere radicale verlichters behalve Spinoza?

els schreef:
Jonathan  Israel  maakt in de Verlichting onderscheid tussen de radicale verlichting, de gematigde
mainstream Verlichting en de 'tegenverlichting'. De radicale verlichters hielden zich aan de rede
voor het waarheidscriterium.

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

David Bakker schreef:
Het is denk ik van belang om er op te wijzen dat het begrip humanist slordig wordt gebruikt in dit
kader. In de tijd van Erasmus was een humanist een soort (christelijke) taalgeleerde die teruggreep
op de klassieken, iemand die gespecialiseerd was in het interpreteren en vertalen van teksten uit
de Grieks-Romeinse cultuur. In deze zin was Erasmus een groot humanist. Daarnaast is er het
hededaagse humanisme zoals o.a. verwoord in The Amsterdam Declaration, en dat is heel wat
anders. Door bepaalde auteurs wordt dat onderscheid niet altijd duidelijk gemaakt. Petty Bange
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David, een Humanist is dus eigenlijk gewoon iemand die de humaniora bestudeert?
in betekenis I:

Een Erasmus' belangrijkste werken is de definitieve uitgave van de tekst van het griekse Nieuwe
Testament...

bijvoorbeeld, die het boekje, Desiderius Erasmus, portret van een humanist (Amersfoort, Bekking &
Blitz, cop 2007), schreef, heeft het steeds over Erasmus de grote humanist. Ze maakt echter niet
duidelijk in welke zin humanist moet worden opgevat. Maar misschien heeft dat wel een bepaald
doel.....

humaniora
hu - ma - ni` o - ra («Latijn) I meervoudig zelfstandig naamwoord eigenlijk de studie die tot ware
menselijkheid geacht werd te vormen, t.w. die van de klassieke talen en literatuur; thans de
geesteswetenschappen;
http://www.woorden.org/woord/humaniora

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

Er zullen ongetwijfeld meer definities van humanisme zijn. Van belang is dat een wetenschapper
begrippen duidelijk afbakent.

De uitgave van het NT is een interessant punt dat je aanroert. Erasmus wilde graag de eerste zijn
die het NT in het Grieks publiceerde. Omdat er concurrentie was ging hij haastig te werk. Zijn NT
werd in 1515/1516 gedrukt en het lukte hem de eerste te zijn. Erasmus' Griekse NT leunde zwaar
op corrupte handschriften uit de twaalfde eeuw. Voor meer info zie: Bart D. Ehrman, Misquoting
Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why, Harper Collins, 2005.

collegavanerik schreef:

David, een Humanist is dus eigenlijk gewoon iemand die de humaniora bestudeert?
in betekenis I:

Een Erasmus' belangrijkste werken is de definitieve uitgave van de tekst van het griekse Nieuwe
Testament...

David Bakker schreef:
Het is denk ik van belang om er op te wijzen dat het begrip humanist slordig wordt gebruikt
in dit kader. In de tijd van Erasmus was een humanist een soort (christelijke) taalgeleerde die
teruggreep op de klassieken, iemand die gespecialiseerd was in het interpreteren en vertalen
van teksten uit de Grieks-Romeinse cultuur. In deze zin was Erasmus een groot humanist.
Daarnaast is er het hededaagse humanisme zoals o.a. verwoord in The Amsterdam
Declaration, en dat is heel wat anders. Door bepaalde auteurs wordt dat onderscheid niet
altijd duidelijk gemaakt. Petty Bange bijvoorbeeld, die het boekje, Desiderius Erasmus, portret
van een humanist (Amersfoort, Bekking & Blitz, cop 2007), schreef, heeft het steeds over
Erasmus de grote humanist. Ze maakt echter niet duidelijk in welke zin humanist moet
worden opgevat. Maar misschien heeft dat wel een bepaald doel.....

humaniora
hu - ma - ni` o - ra («Latijn) I meervoudig zelfstandig naamwoord eigenlijk de studie die tot
ware menselijkheid geacht werd te vormen, t.w. die van de klassieke talen en literatuur; thans
de geesteswetenschappen;
http://www.woorden.org/woord/humaniora

siger schreef:
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Israel  richt in Radical Enlightenment de schijnwerpers op de Nederlandse radicale Verlichting. Het
zijn de cartesianen en spinozisten die in de periode 1650-1750 hun vaak clandestiene werk
publiceerden. Velen van hen waren verenigd in de kring rond Spinoza. Israel  beschrijft hun
geschriften uitvoerig, in relatie tot de giganten Spinoza en Bayle. Minutieus worden de reacties op
hun werk belicht, vanuit geheel Europa, en de felle debatten die sommige van deze werken in
binnen- en buitenland opriepen, tot soms ver in de achttiende eeuw. Vrijwel vergeten waren ze:
de gebroeders De La Court, Franciscus van den Enden, de gebroeders Koerbagh, Lodewijk
Meyer, Abraham Cuffeler, Petrus van Balen, Johannes Duijkerius, Johannes Bredenburg,
Adriaen Beverland, Anthonie van Dale, Frederik van Leenhof, Bernard Mandeville en
Balthasar Bekker. Velen hebben hun werk met uitsluiting, opsluiting of de dood moeten
bekopen. Maar hun ideeën hebben gezegevierd in de Franse Revolutie, omdat ze het enige juiste
antwoord vormden op de problemen waar het in de Verlichting om draaide. Israel  stelt dat
Spinoza de spil was van de Radicale Verlichting omdat hij als eerste filosoof de noodzaak van
vrijheid, gelijkheid en democratie afleidde uit een consequent naturalisme. Deze conclusies
stonden haaks op de gevestigde orde van het Ancien Régime, waarin de vrijheid van de mens
werd beperkt door ongelijke behandeling, een staatsgodsdienst en censuur. Spinoza’s werk werd
direct bij verschijnen verboden, en Spinoza was tot diep in de 18e eeuw de bonte hond in Europa.

Bron: http://www.kb.nl/dossiers/ israel / israel .html. (Vet door mij).

Noemt Israel  nog andere radicale verlichters behalve Spinoza?

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Bedankt.

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

Hallo Siger,

Jonathan  Israel  noemt in die lezing met name het boek De reizen en avonturen van Jacques
Massé [Voyages et aventures de Jacques Massé] van Simon Tyssot de Patot. De hoofdpersoon van
dit boek komt in de kerkers van de inquisitie van Goya terecht, in een wereld waar alle rationaliteit
vreemd is. Hij ontmoet daar een vrijdenkende Chinees die hem laat zien hoe alle dogma's te
ontkrachten zijn. De Chinees werd opgevoerd om de filosofie van Spinoza bespreekbaar te
kunnen maken, want het was gevaarlijk om dit openlijk te doen. Maar met Tyssot de Patot liep
het uiteindelijk toch slecht of, toen hij als vrijdenker werd herkend en uit Deventer werd
verbannen. 

Verder kwam in de lezing Julien Offray de La Mettrie voor. 
Het gaat over de kritiek van Voltaire, een van de gematigden, op Spinoza en La Mettrie. Het
volgende citaat laat goed zien waarom het belangrijk is om onderscheid te maken tussen
radicalen en gematigden:

Volgens Voltaire kan alleen La Mettrie worden vergeleken met Spinoza. Dat was geen compliment.
Voltaire vond La Mettrie een complete gek, en atheïsme werd in Frankrijk als een gevaarlijk
denkbeeld gezien. Voltaire was gekant tegen alle aspecten van de radicale Verlichting, niet alleen
van Spinoza's ideeën, het atheïsme en materialisme, die volgens hem een gevaar voor de
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Ik had de lezing vertaald, je kan het hier ook helemaal lezen.

Verder noemt hij Diderot, d'Alembert, d'Holbach, Pierre Bayle etc.

Onfray noemt ook nog andere, meest Franse schrijvers die in de vergetelheid zijn verdwenen
omdat ze door de antifilosofie een slechte naam hebben gekregen, zoals Gassendi, La Mothe-Le-
Vayer en Cyrano de Bergerac. 
Hij noemt ook nog een paar atheïstisch georiënteerde boeken van vlak na de revolutie die nu
verdwenen zijn, Essais van Montaigne en l’atheistique van Voltaire. (Voltaire schreef trouwens ook
nog een onthullend toneelstuk over de profeet Mohammed, dat geloof ik nu ook niet meer
opgevoerd kan worden. Je kan het wel downloaden op google books, in een soort Engels dat niet
veel makkelijker is dan het Frans.)

Hij noemt verder Portugese Jezuïet Christovao Ferreira, die het katholieke geloof aan de kant
zette en in 1636 een boek publiceerde, 'Het onthullende bedrog'. De priester Meslier ging nog
verder in zijn atheïsme. Dan noemt hij nog Dom Deschamps, Helvetius, Sylvain Maréchal, Cabanis,
Volney en Destutt de Tracy. Dit zijn allemaal Franse namen. Hij noemt ook nog Ludwig
Feuerbach, en waarschijnlijk nog meer, maar dat is niet in mijn samenvatting terecht gekomen.

Toch nog een citaat:

Ik kan dit niet goed samenvatten, maar wat er dus uit blijkt is dat onze moderne waarden vooral
zijn geformuleerd door radicalen die zich keihard uitspraken tegen de religie en kritisch waren
over de meer gematigden die juist concessies deden aan de religie, terwijl zij nu de credits
krijgen voor onze open en seculiere maatchappij met autonome burgerrechten en gelijke rechten.

maatschappij waren. Hij was ook een tegenstander van het hele concept van de radicale
verlichting, met aspecten als egalitarisme, democratie en republikeinse ideeën. Los van de
ontologie van Spinoza's metafysica had hij allerlei tegenwerpingen tegen zijn filosofie.

De voornaamste tegenwerping van Voltaire, en dat was een bezwaar dat zowel de tegenverlichting
als de dominante gematigde verlichting hadden tegen Spinoza en de vrijdenkers, waren de
opvattingen over egalitarisme en democratie. Atheïsme zou het leven vernietigen, niet verbeteren,
omdat het de morele orde zou vernietigen en alle ideeën over het algemeen welzijn die de basis
zijn voor elke werkzame politiek zou ondermijnen.

En niets over het atheïsme van d'Holbach, over zijn even bijtende als historische kijk op
bijbelteksten; niets over de kritiek op de christelijke theocratie, over de samenspanning tussen
Staat en Kerk, over de noodzaak van een scheiding tussen deze twee instellingen; niets over de
autonomisering van de ethiek en het religieuze; niets over de ontmaskering van de katholieke
verzinsels; niets over het comparatisme van de godsdiensten; niets over de kritiek op zijn werk
van Rousseau, Diderot, Voltaire en de deïstische, zogenaamd verlichte kliek; niets over het concept
van de ethocratie of de mogelijkheid van een postchristelijke moraal; niets over de macht van de
wetenschap die van nut kan zijn om het geloof te bestrijden; niets over de fysiologische
genealogie van het denken; niets over de constitutieve intolerantie van het christelijk
monotheïsme; niets over de noodzakelijke onderwerping van de politiek aan de ethiek; niets over
het voorstel een deel van de kerkgoederen te gebruiken voor de armen; niets over het feminisme
en de kritiek op de misogynie van de katholieken. Allemaal holbachiaanse stellingen van een
verbluffende actualiteit....

Mooie samenvatting toch. Dit zijn dingen die je aanvoelt maar niet goed kan scheiden in de
"gewone" literatuur. Ik ga zeker je vertaling lezen, want hier zijn toch wel enkele lessen te leren,
ook voor onze tijd. 

Ik heb trouwens toevallig Cyrano de Bergerac in mijn boekenkast staan ("Histoire Comique des
Etats et Empires de la Lune et du Soleil" en "Oeuvres Comiques Galantes et Littéraires".) Deze

els schreef:
Ik kan dit niet goed samenvatten, maar wat er dus uit blijkt is dat onze moderne waarden vooral
zijn geformuleerd door radicalen die zich keihard uitspraken tegen de religie en kritisch waren
over de meer gematigden die juist concessies deden aan de religie, terwijl zij nu de credits krijgen
voor onze open en seculiere maatchappij met autonome burgerrechten en gelijke rechten.
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historische toelichting is dus meer dan welkom, want het zijn fascinerende maar moeilijk te
plaatsen werken.

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

Protest van Erasmus tegen renaissance van Hebreeuwse literatuur
Prof. dr. Hans Jansen (de theoloog niet de arabist)
133 pagina's | Jongbloed Uitgevers Groep | maart 2010 

Erasmus... De weldenkende humanist die pleitte voor een voor zijn tijd unieke tolerantie, was een
enorme antisemiet. Dat blijkt uit dit essay van prof. dr. Hans Jansen. 

In een honderdtal bladzijdes zet Jansen op een leesbare manier uiteen hoe Erasmus over joden
dacht en hoe zijn omgeving tegenover het volk van God stond. Hij schetst zo een complexe
situatie waarin het jodendom in Italië bloeit en wordt gepromoot, terwijl in Spanje en Portugal de
joden en tot het christendom bekeerde joden worden vervolgd en verdreven. 

Over het algemeen stonden veel christenen in Erasmus' tijd negatief tegenover joden en
vervolgingen en verbrandingen van joodse geschriften waren bijna aan de orde van de dag.
Erasmus zelf was ook doodsbang voor de dreiging van het jodendom. Het was volgens hem een
immens gevaar voor het voortbestaan van het christendom. 

Hij was dus negatief over het jodendom, maar hij pleitte niet voor een actieve vervolging van het
joodse geloof. Dat was volgens hem niet de taak van de mensen; het zou op de Jongste Dag
opgelost worden. 

Jansen slaagt er in deze slechte eigenschap van Erasmus duidelijk onder woorden te brengen. Aan
het einde van het essay wordt duidelijk met welk doel hij hier aan is beginnen. Hij citeert hierbij
Heiko Oberman: 

'Als de voorstellingen van haat niet tot in de diepte worden blootgelegd, zijn wij er niet tegen
gevrijwaard, dat uit de gloeiende as van het verleden, 'voor één keer', het antisemitisme weer
oplaait.'

Bron: IKON

Inderdaad pleitte de diep gelovige christen Erasmus niet voor een actieve jodenvervolging. Maar
zo'n pleidooi was dan ook volslagen overbodig. Zijn hysterische scheldparijen, beschimpingen en
niet aflatende verdachtmakingen waren genoeg om de joden fysiek in het nauw te drijven. De
inquisitie zorgde wel voor de confiscaties, martelingen en de brandstapel. Zo kon de tolerante
Erasmus zijn handen in onschuld blijven wassen.

En dan te bedenken dat het heilige boontje Erasmus tot op de dag van vandaag actief wordt
gepromoot door het bijna voltallige bestuur + redactie van De Vrije Gedachte.

David Bakker schreef:
Hij was dus negatief over het jodendom, maar hij pleitte niet voor een actieve vervolging van het
joodse geloof.

Ik moet zeggen dat ik beide standpunten behoorlijk overtrokken vind. Neerhoff moet maar eens
met voorbeelden komen van Erasmus' hysterische antisemitische scheldpartijen, anders weiger ik
hem serieus te nemen. Ja, Erasmus was antisemiet, zoals vrijwel elk intelligent mens rond 1500.
De enige uitzondering was Johannes Reuchlin voor zo ver ik weet. En die was katholiek. Voor
zover ik weet - en dat is niet zo ver - heeft Erasmus nooit actief bijgedragen aan pogroms en
dergelijke, in tegenstelling tot Luther.
Dat neemt niet weg dat we elke scheet van Erasmus kritiekloos moeten bewonderen. Statucide is
een nobele handeling, mits gebaseerd op harde feiten. Dat Bontje ea zich vrijdenker noemen en

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=44&p=218353
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=44&p=218353
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker2.mht/viewtopic.php#p218353
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=218353#p218353
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=218353
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=44&p=218425
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=44&p=218425
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker2.mht/viewtopic.php#p218425
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=218425#p218425
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=218425
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=44&p=221137
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=44&p=221137
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker2.mht/viewtopic.php#p221137
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=221137#p221137
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4076
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4076
http://home.scarlet.be/rh/blog
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker2.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker2.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100329CommentaaropmijnERasmusessay/Commentaar%20op%20mijn%20Erasmus-essay%20in%20De%20Vrijdenker2.mht/viewtopic.php#wrap


Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door Devious » 31 mei 2010 11:51

Devious
Site Admin
Berichten: 8303
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door fred neerhoff » 01 jun 2010 03:06

fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
Geregistreerd: 27 jan 2010
10:17

toch kritiekloze bewondering voor Erasmus eisen is onverenigbaar.

(gewoon van Wikipedia geplukt)

D.Erasmus schreef:
verderfelijkste plaag en bitterste vijand van de leer van Jezus Christus

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het
dus altijd een gelijkspel worden.

Johan Cruijff

Hier kan ik me wel in vinden. Bedankt voor deze nuance.

Grtz,

David Bakker schreef:
Het is denk ik van belang om er op te wijzen dat het begrip humanist slordig wordt gebruikt in dit
kader. In de tijd van Erasmus was een humanist een soort (christelijke) taalgeleerde die teruggreep
op de klassieken, iemand die gespecialiseerd was in het interpreteren en vertalen van teksten uit
de Grieks-Romeinse cultuur. In deze zin was Erasmus een groot humanist. Daarnaast is er het
hedendaagse humanisme zoals o.a. verwoord in The Amsterdam Declaration, en dat is heel wat
anders. Door bepaalde auteurs wordt dat onderscheid niet altijd duidelijk gemaakt. Petty Bange
bijvoorbeeld, die het boekje, Desiderius Erasmus, portret van een humanist (Amersfoort, Bekking &
Blitz, cop 2007), schreef, heeft het steeds over Erasmus de grote humanist. Ze maakt echter niet
duidelijk in welke zin humanist moet worden opgevat. Maar misschien heeft dat wel een bepaald
doel.....

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

1. Als jij je oordeel mbt. Erasmus zou hebben gebaseerd op Wikipedia, of welke andere
mainstream bron dan ook, ja, dan zou je skeptisisme jegens mijn beweringen alleszins
begrijpelijk zijn. Maar mijn punt was nu juist dat het gangbare, en diep gewortelde beeld van
Erasmus als "Prins der humanisten" dringend correctie behoeft; zie mijn recente essay
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_96.pdf. 

2. Dit pleidooi voor een kritische heroverweging krijgt nu een krachtige impuls door het nòg
recentere essay "Protest van Erasmus tegen renaissance van Hebreeuwse literatuur" van prof.
dr. Hans Jansen (de theoloog, niet te verwarren met de arabist Hans Jansen), Uitg. Groen, 2010. 

3. Gezien het eerder gesignaleerde massieve verzet tegen de geringste ontheiliging van het
humanistische icoon Erasmus, verbaast het mij dan ook geenszins dat het huidige establishment
- een ethisch verbond tussen (crypto)christenen en humanisten - zo min mogelijk aandacht
probeert te geven aan het zeer belastende betoog van prof. Jansen. In dit verband is de door
David Bakker aangehaalde, uiterst tamme en daardoor versluierende recensie door de IKON
exemplarisch voor het marginaliseren van de door prof. Jansen gepresenteerde overvloed van
bronmateriaal mbt. Erasmus' virulente jodenhaat.

4. Alleen al de omstandigheid dat er 1000-den tot het christendom bekeerde joden (door
Erasmus "varkens" genoemd) werden gemarteld en op de brandstapel vermoord, logenstraft je
opmerking dat "elk intelligent mens rond 1500" antisemiet zou zijn. En de vermaarde
humanistische christen-jurist Johannes Reuchlin was beslist niet de enige die pleitte voor de
rechtsgelijkheid van joden in het heilige Roomse Rijk. Vele vooraanstaande Duitsers steunden zijn
strijd tegen de Inquisitie ter voorkoming van de verbranding van Hebreeuwse literatuur.

5. Nu was de ijdeltuit Erasmus beslist geen nobody die in het christelijke koor zijn anti-joodse

MNb schreef:
Neerhoff moet maar eens met voorbeelden komen van Erasmus' hysterische antisemitische
scheldpartijen, anders weiger ik hem serieus te nemen.
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deuntje meezong, maar integendeel juist een gerespecteerde Europese autoriteit op het gebied
van christelijk fatsoen. In die internationaal zeer prominente positie heeft hij - zoals vooral uit
zijn correspondentie naar voren komt - zijn virulente jodenhaat altijd uitbundig gebotvierd en
laten doorklinken in zijn adviezen aan de kerkelijke autoriteiten. Daarbij wordt uitdrukkelijk
aangetekend dat Erasmus zeer goed op de hoogte was van de moord- en martel-praktijken zoals
die van de beruchte Spaanse auto-da-fé's! 

6. Typerend voor Erasmus' mateloze jodenhaat is dat hij nooit een jood in levende lijve ontmoet
schijnt te hebben, en ja, als enige onder de beroemde humanisten van zijn tijd zelfs geen
Hebreeuws kende. Niettemin had hij - in plaats van zich te beperken tot inhoudelijke theologische
kritiek op het judaïsme - een diepe irrationele angst voor het jodendom als de meest
verderfelijke pest voor zijn zo vurig beleden christendom.

7. Met de opvoering in mijn essay van de vermaarde historici Johnathan Israël en Diarmaid
McCulloch als primaire bron, zouden de redacteuren van De Vrijdenker Enno Nuy, Jan Bontje, Wim
de Lobel, en voorzitter Anton van Hooff van De Vrije Gedachte - die laatst nog een volkomen
misplaatste vergelijking maakte tussen het katholisisme van Erasmus en dat van de christen-
humanist Michael Montaigne (zie De Vrijdenker, nr. 4, mei 2010) - toch minstens onraad hebben
moeten ruiken ipv. zich zo verraderlijk onkritisch te verlaten op de Erasmusspeld dragende
historicus Leo Molenaar en de zichzelf volkomen gediskwalificeerde classicus Hans van Lent. 

8. En hoe - vraag ik mij af - kunnen zich "vrijdenker" noemende Erasmus-aanhangers zo
kleingeestig zijn dat zij het overstelpende feiten materiaal dat tegen hun held Erasmus pleit,
agressief blijven ontkennen?

Voor degenen die zich verder in het onderwerp willen verdiepen, verwijs ik nog naar:

[1] Guido Kisch, Erasmus' Stellung zu Juden und Judentum,Tübingen, 1969
[2] C. Augustijn, Erasmus und die Juden, Ned. Arch. voor Kerkgeschiedenis, 1980
[3] Heiko Oberman, Wurzeln des Antisemitismus: Christenangst und Judenplage im Zeitalter von
Humanismus und Reformation, Berlin, 1983
[4] Shimon Markish, Erasmus and the Jews, met een nawoord van Arthur Cohen*), Chicago, 1986
[5] Dik van Arkel, The Drawing of the Mark of Cain, Amsterdam, 2009.

*) Omdat Shimon Markish in zijn boek Erasmus vrijpleit van rassisme (pas rond de tijd van
Hiltler's Derde Rijk werd jodenhaat vermengd met een ideologische rassentheorie tot het
explosieve mengsel van zgn. anti-semitisme) kan een oppervlakkige lezer zich gemakkelijk door
hem laten misleiden. In Arthur Cohen's nawoord wordt echter duidelijk waarom Markish de
stereotypische jodenhaat van Erasmus toch niet gelijk wilde stellen aan het vulgaire anti-
semitisme dat eerste oorzaak was van de moord op zijn vader.
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Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
Moderator: Moderators

Ik heb het boekje van Jansen gelezen tijdens mijn vakantie in Berchtesgaden. En inderdaad, de
prins der humanisten is een ordinaire Jodenhater. 

Overigens is MNB wel erg stil geworden van jouw reactie Fred.

Allez, goed dan.

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

Ik ben een realist, en het is de vraag of er tussen het één en het ander een causale relatie bestaat.
Het is immers ook goed mogelijk dat - analoog aan het debat in de fysica over het al dan niet
accepteren van een experimentator-onafhankelijke werkelijkheid (de kern van het Einstein-Bohr
debat over de status van de kwantum theorie; zie ook de rubriek Wetenschap/
Quantummechanica) - een verborgen variabele in het spel is. Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat
MNb zich momenteel nog over Erasmus aan het inlezen is, en pas na ampele overweging zijn al
dan niet veranderde opvattingen zal prijsgeven.

David Bakker schreef:
Overigens is MNB wel erg stil geworden van jouw reactie Fred.

Tja, je kunt het geloven of niet, maar deze draad was doodgewoon aan mijn aandacht ontsnapt.
Voor jullie mij gezellig in een hoekje willen trappen, ik heb niet ontkend of tegengesproken dat

David Bakker schreef:
Overigens is MNB wel erg stil geworden van jouw reactie Fred.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Erasmus een antisemiet was. Bovendien heb ik - hopelijk hebben jullie de typo opgemerkt - willen
stellen dat niemand, hoe geniaal ook, boven kritiek staat. Mateloze bewondering van Erasmus,
net als van iedereen, is mi achterlijk. Karaktermoord is dat ook. En nee, ik beweer (nog) niet dat
jullie je daaraan schuldig maken.
Ik heb slechts beweerd dat jullie houding overtrokken was en om bewijsmateriaal gevraagd. Om
jullie te helpen zal ik twee concrete vragen stellen:
1) Kunnen jullie een paar citaten geven waaruit blijkt dat Erasmus aan een hysterische jodenhaat
leed?
2) Kunnen jullie behalve Reuchlin nog een paar namen geven van mensen die zich tegen
antisemitisme verzetten?

Zonder antwoord hierop houd ik vol dat jullie kritiek overtrokken is. Jullie zijn zonder enige
twijfel intelligent genoeg om te weten dat overtrokken iets anders betekent dan incorrect. Dus
probeer me niet ergens in te delen waar ik niet thuishoor: bij het "massieve verzet tegen de
geringste ontheiliging van het humanistische icoon Erasmus." Voor het geval er nog een gering
spoortje onduidelijkheid bestaat:
1) Erasmus is mijn icoon niet; dat is niemand.
2) Erasmus is mijn heilige niet; dat is niemand. Hij kan in mijn ogen dus ook niet ontheiligd
worden.
3) Van dat massieve verzet heb ik nog nooit gehoord (dus zo massief zal het wel niet zijn). Ik
hoor er zeker niet bij.

Voorlopig is het vooral mijn indruk dat Erasmus inzet is geworden van jullie gezellige conflictje
binnen De Vrije Gedachte. Dat vind ik een beetje zielig - van beide kanten.

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het
dus altijd een gelijkspel worden.

Johan Cruijff

Hier moet sprake zijn van een vervelend misverstand, ik heb je nl. helemaal niet "gezellig in een
hoekje willen trappen", hoe kom je daar eigenlijk bij? Enfin, je had natuurlijk best zelf de eerder
door mij genoemde literatuur kunnen raadplegen, maar ik wil je toch graag tegemoet komen en
je vragen kort beantwoorden. 

1. Ofschoon het gehele oeuvre van Erasmus is doordrengt van hysterische*) jodenhaat, hier een
compacte bloemlezing. Ik citeer**) "Joden zijn ongelovige, goddeloze mensen, ze zijn volslagen
blind, het zijn ellendelingen, het zijn halsstarrige, koppige, onhandelbare, ondankbare en
vergeetachtige mensen, joden zijn corrupte, zondige en hopeloos bijgelovige lieden, ze zijn
arrogant, kwaadaardig en achterdochtig, het zijn inferieure, laag bij de grondse, dwaze, domme
en wilde mensen, joden zijn gemeen, jaloers en fanatiek van aard, het zijn beklagenswaardige,
rampzalige, ellendige, miserabele en onvruchtbare mensen, die door alle volkeren van de wereld
worden gesmaad, veracht en verworpen." (NB. Naar het schijnt heeft Erasmus in zijn gehele leven
nog niet één jood in levende lijve ontmoet!)

2. Aanhangers van Reuchlin waren oa***): Hermann von Busche, Crotus Rubianus, Ulrich von
Hutten, hertog Ulrich von Würtenberg, graaf Von Helfenstein, graaf Von Neuar.

*) hysterie: een gemoedstoestand, gekenmerkt door een verlies van zelfbeheersing of een
ernstige vorm van angst.
**) Markish, Shimon,"Erasmus and the Jews", Chicago, 1986, pag. 65 & Jansen, Hans,"Protest van
Erasmus tegen renaissance van Hebreeuwse literatuur", Uitg. Groen, 2010, pag. 84
***) Hans Jansen, pag.52.

fred neerhoff schreef:

1. Ofschoon het gehele oeuvre van Erasmus is doordrengt van hysterische*) jodenhaat, hier een
compacte bloemlezing. Ik citeer**) "Joden zijn ongelovige, goddeloze mensen, ze zijn volslagen
blind, het zijn ellendelingen, het zijn halsstarrige, koppige, onhandelbare, ondankbare en
vergeetachtige mensen, joden zijn corrupte, zondige en hopeloos bijgelovige lieden, ze zijn
arrogant, kwaadaardig en achterdochtig, het zijn inferieure, laag bij de grondse, dwaze, domme en
wilde mensen, joden zijn gemeen, jaloers en fanatiek van aard, het zijn beklagenswaardige,
rampzalige, ellendige, miserabele en onvruchtbare mensen, die door alle volkeren van de wereld
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Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door Rereformed » 06 aug 2010 07:03

Rereformed
Moderator
Berichten: 8792
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Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door fred neerhoff » 06 aug 2010 07:24

fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
Geregistreerd: 27 jan 2010
10:17

Het lijkt me op zijn plaats dat je verwijst naar het werk van Erasmus waar dit citaat uitkomt, in
plaats van naar een studie die, afgaande op de titel, vooringenomen is.

Dit lijkt me sterk, de man heeft zo uitgebreid gereist en in die tijd hadden alle grote steden
Joodse gemeenschappen.

worden gesmaad, veracht en verworpen."

(NB. Naar het schijnt heeft Erasmus in zijn gehele leven nog niet één jood in levende lijve
ontmoet!)

Hier ben ik het zeer mee eens. Bovenstaande uitspraak is bijzonder grof en bijzonder schokkend
voor mij. Ik zou graag zeker willen weten of dit klopt. 
Verbazen zal het me echter niet mocht dit waar zijn. Met Luther heb ik ook mijn beeld moeten
herzien. Mijn ervaring bij meer studie is dat de jodenhaat in de christelijke cultuur altijd groter
blijkt te zijn dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. 

Lijkt me ook sterk voor een man die bovenstaande beschrijving van joden zou geven.

Demiurg schreef:

Het lijkt me op zijn plaats dat je verwijst naar het werk van Erasmus waar dit citaat uitkomt, in
plaats van naar een studie die, afgaande op de titel, vooringenomen is.

fred neerhoff schreef:

1. Ofschoon het gehele oeuvre van Erasmus is doordrenkt van hysterische*) jodenhaat, hier
een compacte bloemlezing. Ik citeer**) "Joden zijn ongelovige, goddeloze mensen, ze zijn
volslagen blind, het zijn ellendelingen, het zijn halsstarrige, koppige, onhandelbare,
ondankbare en vergeetachtige mensen, joden zijn corrupte, zondige en hopeloos bijgelovige
lieden, ze zijn arrogant, kwaadaardig en achterdochtig, het zijn inferieure, laag bij de
grondse, dwaze, domme en wilde mensen, joden zijn gemeen, jaloers en fanatiek van aard,
het zijn beklagenswaardige, rampzalige, ellendige, miserabele en onvruchtbare mensen, die
door alle volkeren van de wereld worden gesmaad, veracht en verworpen."

Dit lijkt me sterk, de man heeft zo uitgebreid gereist en in die tijd hadden alle grote steden Joodse
gemeenschappen.

(NB. Naar het schijnt heeft Erasmus in zijn gehele leven nog niet één jood in levende lijve
ontmoet!)

Born OK the first time

Demiurg schreef:
Het lijkt me op zijn plaats dat je verwijst naar het werk van Erasmus waar dit citaat uitkomt, in
plaats van naar een studie die, afgaande op de titel, vooringenomen is.
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Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door fred neerhoff » 06 aug 2010 07:36

fred neerhoff
Unstoppable!
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Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door Demiurg » 06 aug 2010 08:15

Demiurg
Unstoppable!
Berichten: 438
Geregistreerd: 03 okt 2009
07:34

Vooringenomen? En dat concludeer je op grond van een titel? Sorry hoor, maar een beter bewijs
van je eigen vooringenomenheid had je niet kunnen geven!

Maar als je niemand gelooft, de gegeven citaten komen uit: "Desiderii Erasmi Roterodami Omnia
emendatiora et auctiora", ed. Joannes Clericus, 10 vols., Lugduni Batavorum, 1703-1706"; zie
verder: http://www.correspondentie-erasmus.nl/

Succes!

Je denkt toch zeker niet dat ik dat zelf verzonnen heb? Zie bijv. het hierboven genoemde essay
van Hans Jansen.

Demiurg schreef:
Dit lijkt me sterk, de man heeft zo uitgebreid gereist en in die tijd hadden alle grote steden Joodse
gemeenschappen.

Erasmus is voorloper van het 16de eeuwse Europese anti-semitisme; zie bijv. 
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_96.pdf

Vandaar mijn gebruik van het woord "hysterisch": verlies van zelfbeheersing, gebaseerd op angst
(ipv op concrete ervaring).

Rereformed schreef:
Met Luther heb ik ook mijn beeld moeten herzien. Mijn ervaring bij meer studie is dat de jodenhaat
in de christelijke cultuur altijd groter blijkt te zijn dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.

Rereformed schreef:
Lijkt me ook sterk voor een man die bovenstaande beschrijving van joden zou geven.

Ik bedoel daarmee dat het binnen jouw stellingname vooringenomen is.
Jij komt met een citaat waar elk normaal mens zich een hoedje van schrikt en dan moeten we dat
kunnen controleren binnen de juiste context, en dat is dus het werk van Erasmus, niet een betoog
die jouw stelling verdedigt.

Ja, met de juiste paginanummers natuurlijk.
je denkt toch niet dat iedereen nu naar de bieb rent om 10 volumes door te werken?

Nouja, ik wil dan wel weten hoe hij daartoe komt,
het idee dat een zestiende eeuwer, die heel Europa doorgereist is nog nooit een Jood is

fred neerhoff schreef:
Vooringenomen? En dat concludeer je op grond van een titel? Sorry hoor, maar een beter bewijs
van je eigen vooringenomenheid had je niet kunnen geven!

Maar als je niemand gelooft, de gegeven citaten komen uit: "Desiderii Erasmi Roterodami Omnia
emendatiora et auctiora", ed. Joannes Clericus, 10 vols., Lugduni Batavorum, 1703-1706"; zie
verder: http://www.correspondentie-erasmus.nl/

Demiurg schreef:
Je denkt toch zeker niet dat ik dat zelf verzonnen heb? Zie bijv. het hierboven genoemde essay
van Hans Jansen.
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Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door fred neerhoff » 06 aug 2010 08:48

fred neerhoff
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Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door Demiurg » 06 aug 2010 11:02

Demiurg
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Re: Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
door fred neerhoff » 06 aug 2010 13:49

fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
Geregistreerd: 27 jan 2010
10:17

tegengekomen komt op mij niet geloofwaardig over. Dat het door Jansen naar voren is gebracht
maakt het er niet beter op.

Dat hebben de door mij genoemde auteurs (alle genieten internationale bekendheid) al voor jou
gedaan. Zo werkt dat nu eenmaal! Maar, nogmaals als jij - Demiurg - hen niet wilt geloven, dan
zul je zelf de 1000-den pagina's van Erasmus eigen hand moeten doorspitten. Je weet nu waar je
moet zoeken!

Demiurg schreef:
Ja, met de juiste paginanummers natuurlijk.
je denkt toch niet dat iedereen nu naar de bieb rent om 10 volumes door te werken?

jij komt hier met uitspraken die er niet om liegen en het enige dat ik van je vraag is een
behoorlijke bronvermelding en dan zeg je, hier zijn 10 volumes met ruim 3000 brieven, veel
zoekplezier.
Zo werkt dat dus niet.

Overigens heb ik je stuk gelezen met het paragraafje over "Erasmus en de Joden", en wat meteen
opvalt aan met name die paragraaf, is dat je kwistig strooit met indirecte citaten en hoe de
diverse auteurs het beoordelen, uit je eindnoten blijkt dat je Erasmus zelf er niet eens op
nageslagen hebt. Ook heb je geen auteurs in je verhaal betrokken die een andere visie hebben,
ergo je hebt je volledig laten leiden door auteurs die je stelling bevestigen en zelfs de bron zelf
niet geraadpleegt.

fred neerhoff schreef:

Dat hebben de door mij genoemde auteurs (alle genieten internationale bekendheid) al voor jou
gedaan. Zo werkt dat nu eenmaal!

Demiurg schreef:
Ja, met de juiste paginanummers natuurlijk.
je denkt toch niet dat iedereen nu naar de bieb rent om 10 volumes door te werken?

Ik begin werkelijk te vermoeden dat ik tegen dovemansoren spreek. Ik heb je al gewezen op
auteus als Hans Jansen en Shimon Markish. Vooral Markish is, ook voor jou - Demiurg - tot het
gaatje gegaan waar het bronvermeldingen betreft die rechtstreeks naar Erasmus verwijzen. 

Resultaat: een boek vol met Erasmus-citaten. Alle in de context geplaatst. Als je werkelijk zou
willen weten, dan raad ik voor de zoveelste maal aan zijn boek zèlf eens te lezen. Vergeet dan
ook vooral niet het nawoord van Arthur Cohen te lezen, die ook nog eens wat extra pro's en
contra's aanreikt.

Maar als het je teveel moeite is om het werk van Markish door te nemen, adviseer ik je van harte
het bondige essay (ongeveer 100 pagina's) van Hans Jansen eens door te lezen. Of -nog korter-
de publicaties van G. Kisch of die van Heiko Oberman (zie mijn literatuur lijstje van hiervoor). Ik
wil erom wedden dat elke werkelijk geinteresseerde de smaak dan snel te pakken zal hebben!

Demiurg schreef:
jij komt hier met uitspraken die er niet om liegen en het enige dat ik van je vraag is een
behoorlijke bronvermelding en dan zeg je, hier zijn 10 volumes met ruim 3000 brieven, veel
zoekplezier.

Demiurg schreef:
Overigens heb ik je stuk gelezen met het paragraafje over "Erasmus en de Joden", en wat meteen
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fred neerhoff
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Berichten: 486
Geregistreerd: 27 jan 2010
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Had je dan verwacht dat ik in dat essay de Erasmus teksen letterlijk zou overnemen? Realiseer je
je wel dat je me dan had kunnen betichten van het weglaten van de rest van Erasmus-teksten? 

Onzin natuurlijk, en in plaats van Erasmus letterlijk te citeren, heb ik verwezen naar oa. de
internationaal gerenomeerde historici MacCulloch en Israël die beiden en onafhankelijk van elkaar
de relevante Erasmus-teksten hebben afgewogen binnen de context van zijn tijd en hoe daar nu
tegenaan gekeken wordt (als je tenminste je ogen niet stijf dichtgeknepen wilt houden).

Vraag aan jou: naar welke literatuur refereer jij eigenlijk? Of ga je er zonder meer van uit dat de
naamgevers van bijv. de Erasmus-prijs, de Erasmus-brug of de Erasmus-universiteit het nu
eenmaal niet mis konden hebben? Zelfs geen ideologische doelen voor ogen gehad zouden
kunnen hebben? Of misschien vertrouw je wel volledig op de Erasmus-biografie van Johan
Huizinga uit 1924? In dat geval zou ik je willen adviseren om je niet te beperken tot de paragraaf
"Erasmus en de joden" uit mijn essay, maar ook eens te kijken naar de paragraaf "Een cover-up"
uit datzelfde essay. Verder schrijft Hans Jansen ook nog het één en ander over Het Grote Zwijgen
mbt. Erasmus' jodenhaat.

opvalt aan met name die paragraaf, is dat je kwistig strooit met indirecte citaten en hoe de diverse
auteurs het beoordelen, uit je eindnoten blijkt dat je Erasmus zelf er niet eens op nageslagen hebt.
Ook heb je geen auteurs in je verhaal betrokken die een andere visie hebben, ergo je hebt je
volledig laten leiden door auteurs die je stelling bevestigen en zelfs de bron zelf niet
geraadpleegt.

In het recente nummer van de De Vrijdenker ( jrg. 41, nr. 10, dec. 2010 / jan. 2011) staat een
artikel van Leo Molenaar onder de titel “De sluipende eerroof van Erasmus, Internet stimuleert
lastercampagne “.

In dit artikel verdedigt Molenaar zijn humanistische held Erasmus tegen krachtige
beschuldigingen van virulente jodenhaat. Molenaar ontkent dat die beschuldigingen substantie
hebben. Maar Molenaar’s pleidooi houdt geen stand. Daarvoor is zijn bijdrage te onwaarachtig en
te onwetenschappelijk om effectief te kunnen zijn.

Onwaarachtig en onwetenschappelijk omdat Molenaar de jurist Guido Kisch (die in 1969 als eerste
[1] het antisemitisme van de gristelijke moraal theoloog Erasmus onthulde) zonder enig bewijs
beschuldigt van kwaadaardige opzet (over ‘eerroof’ gesproken!), de gerenommeerde historicus
Jonathan  Israël [2] onbezonnen wegzet als het slachtoffer van misleiding door de ‘lichtzinnige’
theoloog Heiko Oberman [3], het recente en voor Erasmus zeer belastende essay van ‘dominee’
Hans Jansen [4] inhoudelijk volkomen negeert (Zie daarvoor ook viewtopic.php?
f=59&t=7584&start=15#p221397.), en – nog bedenkelijker - het voor Erasmus zeer kritische
nawoord van de vermaarde joodse filosoof Arthur Cohen in Shimon Markish’ eigen boek [5] zelfs
geheel ongenoemd laat. Inderdaad nòg bedenkelijker, omdat de classicus Markish in het
voorwoord van zijn boek de door hem zeer gewaardeerde collega Cohen openlijk alle credits
geeft voor het onder de aandacht brengen van Markish’ grondige kennis van Erasmus, maar
vooral voor Cohen’s erkenning van Markish’ authentieke joodse sympathiën. 

Waarom stelt Molenaar zich zo unfair en dogmatisch op jegens critici van Erasmus? Dat doet
Molenaar omdat hij zich persoonlijk aangevallen voelt als het over de ‘waarachtige gristen’
Erasmus gaat. In plaats van zich rekenschap te geven van de feitelijke oorzaak van de
toenemende kritiek op Erasmus, geeft Molenaar de boze buitenwereld, in casu het Internet de
schuld van Erasmus’ vermeende ‘eerroof’! Want alle Erasmus-info op dat vermaledijde Internet
wijst volgens Molenaar maar in één richting, namelijk naar de tot 1969 verborgen jodenhaat van
Erasmus. Volgens de paranoïde Molenaar moet er dus wel sprake zijn van een heuse
lastercampagne.

De inhoudelijke verdediging van Erasmus door Molenaar leunt voornamelijk op de eerder
genoemde Markish, wiens bewondering voor Erasmus hij maar al te gretig deelt. Deze Markish
kwalificeerde Erasmus na uitputtende studie niet zoals Kisch als een anti-, maar als een a- semiet
(d.w.z. semitisch onverschillig). Dit vrij neutrale oordeel legitimeert Markish met zijn
hoofdargument dat de zoveel ophef veroorzaakte analyse van Kisch ‘slechts’ op de privé-
correspondentie van Erasmus berust terwijl - zoals Markish geheel terecht opmerkt - het gehele
oeuvre van Erasmus in de analyse betrokken zou moeten worden. En wat zie je dan volgens
Markish? Waar het Erasmus’ officiële publicaties betreft, valt er maar zelden een onvertogen
woord over joodse tijdgenoten van Erasmus. En als Erasmus dan toch in negatieve termen over de
joden spreekt, dan levert Erasmus op een paar scheldpartijen na, meestal feitelijke religiekritiek
op het ‘lege’ judaïsme. Uiteindelijk concludeert Markish dan dat Kisch zijn vernietigende oordeel
over Erasmus uit de context heeft gelicht, en dat Erasmus lang niet zo fout is als de Erasmus
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adepten na Kisch’ overdonderende publicatie nog durfden te hopen.

Markish‘ finale oordeel lijkt echter nogal ongeloofwaardig. Immers, het is niet onwaarschijnlijk dat
uitlatingen in niet voor publicatie bedoelde correspondentie meer zegt over de werkelijke
opvattingen van de schrijver dan hij in zijn opstelling naar buiten toe laat blijken. Volgens deze
visie zou je juist geneigd zijn om meer gewicht aan Kisch toe te kennen, in plaats van minder.
Daar komt nog bij dat Cohen in zijn kritische nawoord in Markish’ boek stelt dat ofschoon
Markish meer dan enig voorganger Erasmus’ oeuvre op uitspraken over joden heeft nagelopen en
geïnterpreteerd, hij ongewild meer anti-joodse uitspraken van Erasmus naar voren heeft gebracht
dan tot dan toe! Cohen komt dan ook op grond van precies het door Markish zelf geproduceerde
feitenmateriaal tot een geheel andere conclusie dan Markish: nadat Cohen heeft toe gegeven dat
Markish Erasmus heeft vrij gepleit van het vulgaire antisemitisme dat Markish zelf in zijn vorige
vaderland de Sovjet-Unie aan den lijve had ervaren, concludeert hij dat Erasmus wel degelijk in
de antisemitische traditie staat die uiteindelijk naar Hitler’s dodenkampen voerde! Voor de
duidelijkheid: deze ontluisterende conclusie staat in het nawoord van Markish’ boek, hetzelfde
boek waar Molenaar zo hoog van opgeeft!

Verder meent Molenaar nog al eens dat de vele bijtende anti-joodse beschimpingen van Erasmus
zijn toe te schrijven aan Erasmus’ zogenaamd karakteristieke sarcastische ironie of als de
‘cabareteske hyperbool’ waarmee ook de populaire mediavist Herman Pleij in een recent boek weg
schijnt te willen komen (de redactie heeft als blijk van wetenschappelijke achterlijkheid gemeend
de literatuurlijst van Molenaar’s artikel pas na opvraag toegankelijk te maken, zodat Molenaar’s
bronnen niet zonder de welwillende hulp van de redactie zijn na te trekken). Het komt nogal
ongeloofwaardig over dat een vooringenomen historicus als Molenaar er zich zo uitdrukkelijk op
laat voorstaan een kenner te zijn van Erasmus’ karakter en zijn ware bedoelingen zo goed meent
te kunnen raden. 

Molenaar eindigt zijn onwaarachtige pleidooi met de wensgedachte dat Erasmus post-mortem
excuus aanbiedt voor zijn antisemitische scheldpartijen tegen de geconverteede jood Pfefferkorn;
Molenaar: “zo hoort een Erasmus niet te keer te gaan!”

Enfin, de redactie van De Vrijdenker heeft Molenaar al op voorhand ruimte aangeboden om zich in
het februari nummer van 2011 te kunnen rehabiliteren als een waarheidslievende verdediger van
zijn idool Erasmus. 

NB. Het schijnt dat de Rooms-katholieke Thomas More, tijdgenoot en vriend van de eveneens
Rooms-katholieke Erasmus, in zijn uitvoerige geschriften nooit is betrapt op enige vijandigheid
jegens joodse tijdgenoten. Dit lijkt eveneens het geval voor de talrijke volgelingen van Erasmus’
tijdgenoot, de befaamde filosemitische jurist Reuchlin. Waarmee de veel gehoorde bewering alsof
alle tijdgenoten van Erasmus behept zouden zijn met anti-joodse sympathiën als een valse
relativering is ontmaskerd.

Referenties:

[1] Guido Kisch, “Erasmus’ Stellung zu Juden und Judentum”, Tübingen, 1969
[2] Jonathan  Israël, “De Joden in Europa, 1550-1750”, Van Wijnen, 2003 (1985, 1989, 1998)
[3] Heiko Oberman, “Wurzeln des Antisemitismus: Christenangst und Judenplage im Zeitalter von
Humanismus und Reformation”, Berlin, 1983
[4] Hans Jansen, “Protest van Erasmus tegen renaissance van Hebreeuwse literatuur”, Groen, 2010
[5] Shimon Markish, “Erasmus and the Jews”, met een nawoord van Arthur Cohen, Chicago, 1986

Als je nou eens al die nare vervelende diskwalificaties van Molenaar achterwege laat, dan zou er
zomaar een interessante discussie kunnen ontstaan. Het gaat namelijk wel degelijk ergens over.
De redactie van De Vrijdenker heeft verder helemaal niets aangeboden; dit tweedelige artikel
hebben we geruime tijd geleden al aangekondigd en die toezegging komen we nu na.
Molenaar heeft ook een symposium over deze kwestie in het vooruitzicht gesteld. Ook wij kijken
daar met belangstelling naar uit. Jij verwijt Molenaar onwetenschappelijk gedrag. Gedraag je nu
eens naar je eigen maatstaven, handel dan als een wetenschapper, en laat al die nare
verdachtmakingen aan het adres van Molenaar achterwege. Dan ben je tenminste
wetenschappelijk bezig. Nu is dat niet het geval, terwijl je inhoudelijk wel met argumenten komt
die ertoe doen. Is het nou echt zo moeilijk een klein beetje zakelijk to the point en objectief te
blijven? Met iedere diskwalificatie van je opponent haal je je eigen betoog onderuit.
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Commentaar op mijn Erasmus-essay in De Vrijdenker
Moderator: Moderators

spuit elf!

Dit is jouw niveau en met afstand je sterkste zijde.

fred neerhoff schreef:
spuit elf!

Als je toch niks anders te doen hebt: 

Noem eerst maar eens een paar onware diskwalificaties, en vergelijk die vervolgens met
Molenaar’s lasterlijke cocktail van verdachtmakingen, halve waarheden, leugens, beschuldigingen,
verhullingen, degenererende suggesties en aperte onjuistheden.

't is geen pretje met jou te discussieren. Ik geloof het verder wel, veel plezier ermee

Ik zoek geen discussie met jou. Maar als jij mij zo nodig terecht wilt wijzen, moet je niet gek
opkijken als ik je vraag om je verwijten met argumenten te staven. Dus nogmaals:

Noem eerst maar eens een paar onware diskwalificaties, en vergelijk die vervolgens met
Molenaar’s lasterlijke cocktail van verdachtmakingen, halve waarheden, leugens, beschuldigingen,
verhullingen, degenererende suggesties en aperte onjuistheden.

leer jij eerst maar eens fatsoenlijk discussieren in plaats van iedereen op de meest misprijzende
manier de maat te nemen. Ooit wel eens met diezelfde nare blik naar jezelf gekeken?

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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