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‘Of ik een Bataaf ben weet ik niet zo zeker, ...
of is het misdadig een Bataaf te zijn?’ 1
Over wat Erasmus dacht wat hij was en de betekenis van ‘ons’

Jan van Herwaarden

Summary
Would Erasmus ever have thought being a Frisian? Erasmus’ identity, or better,
what Erasmus has written about it, reveals a diversity extending itself over all
the countries he visited: Erasmus the Englishman, the Frenchman, the German,
even the Italian, but above all, the Brabanter. What did Erasmus mean by patria?
How, or better, what did he feel deﬁning himself as Batavus? What did he mean
deﬁning something as ‘us’? This essay tries to give some explanation about Erasmus’ handling these unsolved, even insoluble, questions with only one certitude:
Erasmus didn’t think for a moment to move to Frisia.
‘Hoe heeft het lot ons verspreid! Rome heeft de bisschop van Chieti aan
zich getrokken, ik ben Zwitser geworden en jij Engelsman’, aldus Erasmus aan Agostino Scarpinelli († na 1535) in 1524, zinspelend op de periode dat Gianpietro Carafa (1476-1559) (de bisschop van Chieti), Scarpinelli
en Erasmus in de zomer van 1517 gedrieën bijeen waren aan de vooravond
van het vertrek van Karel V naar Spanje. 2 Waar je woont, dat ben je, lijkt

1

2

Combinatie van twee uitlatingen: ‘An Batavus sim, mihi nondum satis constat’, Percy
S. Allen, Helen M. Allen en Heathcote W. Garrod, eds., Opus epistolarum Desiderii Erasmi
Roterodami, 12 dln (Oxford 1906-1958) (voortaan: Allen) 1147; dl. 4, 353-355, aan Petrus
Manius (Leuven, 1 oktober 1520), ll. 44-45; vgl. De correspondentie van Desiderius Erasmus
8: Brieven 1122-1251, vertaald door Ton Osinga en Tineke L. ter Meer, Rotterdam 2011,
70-73; 71; ‘Quid autem est homo Batavus ...? An scelus est Batavum esse?’, ASD IX, 2:
Apologia respondens ad ea quae Iacobus Lopis Stunica taxaverat in prima duntaxat Novi Testamenti aeditione, ed. Henk Jan de Jonge (Amsterdam/Oxford 1983), 178, ll. 252-253.
Allen 1478; dl. 5, 513-514, aan Agostino Scarpinelli (Bazel, 30 augustus 1524), ll. 7-9:
‘Quomodo nos fata distrahunt! Praesulem Theatinum attraxit Rhoma; ego factus
sum Elvetius, tu Britannus’; noot bij l. 8; vgl. Jan van Herwaarden, ‘Erasmus en Spanje’, Rotterdams Jaarboekje 11 (2003), 81-105; 88-90; Theatinus is Gianpietro Carafa, de
latere paus Paulus IV; Scarpinelli was af komstig uit Napels, maar was in Erasmus’
jaren in Milanese dienst, met name als ambassadeur van de hertog van Milaan aan
het Engelse hof, later vestigde hij zich in Rome, zie Peter G. Bietenholz en Thomas B.
Deutscher, eds., Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and
Reformation, dl. 3 (Toronto 1987) (voortaan: Contemporaries), 214-215 (K.R. Bartlett).
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Erasmus hiermee te zeggen. Toch waren ook voor Erasmus dat soort zaken wel wat ingewikkelder.
Erasmus als Rotterdammer – nooit werd hij tijdens zijn leven Gouwenaar
genoemd3 –, Bataaf, Hollander, Brabander, Duitser of Fransman – ‘Mijn
geest zal in Duitsland wonen, mijn lichaam in Frankrijk’, 4 schreef hij in
1523 –, geadopteerd Engelsman,5 als bijna-Romein of wens-Turk.6 Het is
allemaal door Erasmus zelf beweerd, zelfs een mengvorm ging hij niet uit
de weg: ‘Of ik zal een Engelsman zijn, of een mengsel van een Engelsman
en een Brabander’, schreef hij in 1518 aan zijn Engelse beschermheer William Warham (ca. 1450-1532).7 Maar wat was Erasmus dan wel? Of beter, als
wat zag hij zich zelf, wat zeggen woorden als ‘mijn’ en ‘ons’ waarmee hij
zijn betrekking tot wat hem eigen was omschreef?
In oktober 1521 schreef Erasmus vanuit Anderlecht aan Nicolaes Everaerts
(1461/2-1532), die af komstig was uit Zeeland en op dat moment als President van het Hof van Holland in Den Haag resideerde:
Ook al staat vaderlandsliefde (patriae pietas) bij mij niet bovenaan, toch zou mijn genegenheid voor U alleen al mij makkelijk
kunnen meetrekken, ik zal niet zeggen naar Holland, maar
naar iedere willekeurige ver weg gelegen streek. ... Het is niet
mijn bedoeling dat eiland – Walcheren – van U anders dan in
de zomermaanden te bezoeken. De zomer is bij ons echter zo
kort, dat er soms helemaal geen zomer is. ... Ik heb deze zomer buiten de stad doorgebracht [nl. in Anderlecht] en niets
was zo’n succes. ... Toch ben ik mijn eigen Holland niet minder
welgezind omdat ik op gespannen voet sta met het weer daar.
Integendeel, het doet me enorm veel genoegen wanneer ik zie
dat het, naast de overvloed aan andere dingen, ook rijk is aan

3

4

5
6

7

Wat overigens niet heeft verhinderd dat tot op de dag van vandaag velen – ten onrechte – zijn geboorte in Gouda plaatsen, zie mijn ‘Erasmus en zijn vaderland’, in:
Paul H.A.M. Abels, ed., Erasmus en Gouda, Tidinge 24 (2006), 117-231, i.h.b. 139-160.
De correspondentie van Desiderius Erasmus (Correspondentie), dl. 9: Brieven 1252-1355, vertaald door Jan Bedaux (Rotterdam 2011), 377; Allen dl. 5, 261-270, aan Ulrich Zasius (Bazel, 23 maart 1523), ll. 273-274: ‘Animus habitabit apud Germanos, corpus apud Gallos’.
Johan Huizinga, ‘Erasmus über Vaterland und Nationen’, Verzamelde werken, dl. 6 (Haarlem 1950), 252-267; 255, toevoeging bij noot 8 aldaar: Engeland als geadopteerd vaderland.
Voor verwijsplaatsen, zie mijn ‘Erasmus en de Turk. Hoe aanvaardbaar is oorlog?’, in
Rotterdams Jaarboekje 40 (2005), 84-107, Erasmus in Duplo. Beschouwing over zijn vorst en
de zinspreuk ‘ad fontes’. Colloquia in Museo Erasmi, 16 (Brussel 2006), 7-51: ‘Erasmus en
zijn vorst’, en het hierboven geciteerde ‘Erasmus en zijn vaderland’.
Allen 893; dl. 3, pp. 430-432, aan William Warham (Leuven, 24 oktober 1518), ll. 32-33:
‘Aut Anglus ero, aut ex Anglo et Brabanto mixtus’.
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grote talenten, die het waard zijn in de herinnering van het nageslacht voort te leven.8
Hier spreekt de Erasmus die zijn thuis vond waar hij zich prettig voelde:
juist naar aanleiding van zijn kortstondig verblijf in Anderlecht zette Erasmus zijn beroemde zegswijze ‘Waar mijn boeken zijn, voel ik me thuis’
kracht bij door op te merken dat hij zijn hele bibliotheek naar Anderlecht
had verhuisd.9 In zijn brief aan Everaerts heeft Erasmus het over de aangename plaats als gewenste biotoop, los van gedachten aan een vaderland die
desondanks op de achtergrond toch steeds bleven doorklinken.
Korte tijd nadat hij zich in Freiburg im Breisgau had gevestigd, schreef
Erasmus op 15 juli 1529 dat hij nergens burger was, noch persoonlijk of
zakelijk aan wie dan ook gebonden, en dat hij met niemand ook maar iets
van doen had. Hij had dan wel Bazel als vaderland ‘geadopteerd’, maar
geen ander land dan Brabant was het wat hem betreft waard te worden
geëerd als patria, waar je het beste je ouderdom zou kunnen beleven.10
In ieder geval heeft Erasmus zich nimmer als Fries geaﬃcheerd en heeft
hij niet gereageerd toen hem herhaaldelijk en voor het laatst in september 1533 vanuit Leeuwarden een ruimhartig aanbod van huis en haard
werd gedaan.11 In zijn Ciceronianus – de dialoog waarin Erasmus laat zien
waar volgens hem het juiste Latijn werd en wordt gebezigd – getuigde
Erasmus evenwel van zijn hoge waardering voor de uit Friese landen

8
9

10

11

Correspondentie, dl. 8, 339-340; vgl. Allen 1238; dl. 4, 591-594, aan Nicolaes Everaerts
(Anderlecht, oktober (?) 1521), ll. 1-15.
Zie mijn ‘Erasmus en zijn vaderland’, 148-149; vgl. Correspondentie, dl. 8, 242: ‘De lieflijkheid van deze omgeving’, nl. Anderlecht; ‘...want ik heb mijn hele bibliotheek hierheen gebracht’; vgl. Allen 1208, dl. 4, 503-504, aan Maximiliaan van Horn (Anderlecht,
31 mei 1521), ll. 1: ‘huius loci amoenitas’; 8: ‘totam enim bibliothecam huc transtuli’;
Correspondentie, dl. 5: Brieven 594-841, in een vertaling van M.J. Steens (Rotterdam
2008), 275-280; 279; Allen 809; dl. 3, 263-270, aan Marcus Laurinus (Leuven, 5 april
1518), ll. 117-118: ‘Illic, opinor, habeo sedem ubi bibliothecam meam habeo’.
Allen 2196, dl. 8, 230-236, aan Willibald Pirckheimer (Freiburg im Breisgau, 15 juli
1529), ll. 27-28: ‘Proinde civitatem illam [nl. Bazel] propemodum adoptaram in patriae
locum’; ll. 108-109: ‘Mihi, qui nec civis eram nec cuiquam vel publice vel privatim
obnoxius, cum nemine quicquam erat negocii’; ll. 153-154: ‘Et sane magis decebat in
patria consenescere’.
Allen 2866; dl. 10, 299-200, Hayo Cammingha aan Erasmus (Leeuwarden, 2 september 1533), ll. 3-41: ‘Anno XXXIII altera Septembris: Leverdie, ex edibus meis, quarum
usum cum hortis ac usumfructum, ut sepius tibi significavi, libenter concedam, si
in iis degere tua dignaretur excellentia’; in de kopnoot bij brief 2073 staat dat Cammingha Erasmus tweemaal had uitgenodigd (Allen dl 7, 532).
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af komstige ‘hagelwitte talenten’.12 Als voornaamste Friese voorbeeld
noemde Erasmus in een brief Viglius van Aytta (1507-1577): hem voorspelde Erasmus een grootse politieke carrière!13
Daartegenover staat de ietwat laatdunkende vaststelling dat de Friezen huizen van stront bouwden, een negatieve kwaliﬁcatie, zeker tegen
de achtergrond van wat ‘de onzen’ – de Hollanders – een ‘drol’ noemen.
Voor de volledigheid zij opgemerkt dat deze weinig complimenteuze
associatie slechts via de Colloquia-uitgave van 1519 en met behulp van
Adagium 1113 kan worden gemaakt: Erasmus heeft de stronthuizen in de
latere Colloquia-uitgaven weer geschrapt.14
Roterodamus heeft hij zich zijn publicitaire leven lang genoemd naar zijn
geboorteplaats en zo werd hij ook door anderen aangeschreven, zoals door
Juan Maldonado (ca. 1484-ca. 1554) uit Burgos: ‘Gij heerst alom, Rotterdammer, in onze scholen’ en door toedoen van zijn Spaanse vrienden was
Erasmus volgens Maldonado zelfs bekender in Spanje dan in Rotterdam.15

12

13

14

15

‘De Ciceroniaan’, vertaald en toegelicht door Chris Heesakkers en Ton Osinga, in:
Verzameld Werk van Desiderius Erasmus, dl. 4: Verweerschriften (Amsterdam 2007), 135288; 256; vgl. ASD I, 2: Dialogus Ciceronianus, ed. Pierre Mesnard (Amsterdam 1971),
583-710; 682, l. 7: ‘alba ... ingenia’; zie ook de bijdrage van Tom Deneire in deze bundel.
Allen 2682; dl. 10, 54-56, aan Viglius (Freiburg im Breisgau, ca. 5 juli 1532), ll. 1-2: ‘Mihi
videris idoneus, Vigli carissime, qui vel amplissimam rempublicam modereris, vel
ingentem regas exercitum’. De vanaf 15 februari 1529 lopende correspondentie met
Viglius ab Aytta telt 31 nummers; over de relatie Viglius-Erasmus zie Edzo H. Waterbolk, ‘Rodolphus Agricola, Desiderius Erasmus en Viglius van Aytta’, in J. Coppens,
ed., Scrinium Erasmianum I (Leiden 1969), 129-150; Folkert Postma, Viglius van Aytta
als humanist en diplomaat, 1507-1549 (Zutphen 1983), passim (index s.v. Erasmus) en de
bijdrage van Tom Deneire in deze bundel. Zie over Viglius ook Hanno Brand, Wiebe
Bergsma en Paul Noomen, eds., Wigle van Aytta (1507-1577) / Viglius van Aytta (1507-1577),
speciaalnummer van It Beaken, 74 (2012), 3/4.
ASD I, 3: Colloquia, eds. Léon-E. Halkin, Franz Bierlaire en René Hoven (Amsterdam
1972), 102, nt bij l. 868; ASD II, 3: Adagiorum chilias secunda, ed. M. Szymański (Amsterdam etc. 2005), 138, ll. 231-246: Boliti poenam (113), ll. 244-246: ‘In Phrysiorum agris
videre est domos bolitinis parietibus, in aliis bubulum stercus ad ignis materiam
siccari. Quin et hodie nostrates, quem insigniter contemnunt, βóλιτον appellant’; Ari
Wesseling, ‘Dutch proverbs and expressions in Erasmus’ Adages, Colloquies and Letters’, Renaissance Quarterly 55 (2002), 81-147, 128 en nt. 144.
Allen, dl. 1, 73 nt bij titel ‘Erasmus’ bij de eerste brief; vgl. Allen, dl. 1, 395 bij nr. 179:
20 januari 1497: Desyderius Herasmus Rotterdammensis; Herasmus tot 1503, daarna, vanaf
13 februari 1503: Erasmus; februari 1504 voor het eerst Roterodamus in de titelbeschrijving van de lofprijzing van Filips de Schone ter gelegenheid van diens vertrek uit de
Nederlanden naar Spanje; Desiderius Erasmus Roterodamus voor het eerst in de tweede
druk van de Adagia (Badius, Parijs, 24 december 1506); Allen 1742; dl 6, 293-298, Juan
Maldonado aan Erasmus (Burgos, 1 september 1526), ll. 44-45: ‘Regnas utique, Roterodame, in scholis nostris’; ll. 203-204: ‘Eorum certe opera factum est ut celebrius sit
nomen tuum in Hispania quam Roterodami’.
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Af b. 1.

Sebastian Münster, Cosmographei (Bazel 1550) CLVII (157): portret
van Erasmus bij een passage over Rotterdam. Dankzij Erasmus werd
Rotterdam wijd en zijd vermaard ofschoon de stad vergeleken bij andere
Hollandse steden niet zo hoog in aanzien stond. Münster noemt Erasmus
een sieraad van de Duitse natie die door zijn geschriften het Latijn zeer
heeft verbeterd. ‘Deze hoog geachte man Erasmus schrijft over Batavia
of Holland als zijn vaderland omdat Hollanders in het verleden Bataven
werden genoemd.’
De Bataven hadden de Chatten uit hun gebied verdreven en zich gevestigd
op het eiland dat zich aan de mondingen van de Rijn had gevormd.
De tekst bij Münster is ondenkbaar zonder wat Erasmus zelf in zijn
Adagium Auris Batava (‘Bataafs oor’) heeft geschreven.
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Een enkele maal heeft Erasmus ook zichzelf als ‘de Rotterdammer’ omschreven. In de Ciceronianus laat Erasmus zijn alter ego Bulephorus Erasmus Roterodamus presenteren en in 1527 – toen hij met de Ciceronianus
bezig was – noemde hij zichzelf in een brief ‘de Rotterdammer’.16 ‘Hollander’ betitelde hij zich naar het gewest waarin zijn geboorteplaats was
gelegen. Nederlander werd hij – zonder die term ooit te gebruiken – door
zich met de Bourgondische Nederlanden te identiﬁceren.17
Het is opmerkelijk dat Erasmus zich juist in verband met zijn humanistische ideaalbeeld van de Oudheid en in relatie tot zijn zo geliefde
Italië Bataaf heeft genoemd. Bataaf is niet alleen een verwijzing naar een
concreet land van herkomst, maar duidt ook op een ideologische positiebepaling jegens wat als mentaal vaderland werd gevoeld: ‘Bataaf ’ en
‘Italië’ als metaforen. Bataven golden als ideale voorbeelden van geromaniseerde Germanen – prototypen van Erasmus zelf ! ‘Batavus’ was dan
ook een geuzennaam. Italië daarentegen zou het vaderland van de ideale
Latijnen moeten zijn, maar in de Ciceronianus beklemtoont Erasmus juist
de decadentie in zijn eigen tijd. Andersom, en dat maakt deze terminologie zo dubbelzinnig, was Bataaf de kwaliﬁcatie die tegenstanders
hanteerden om Erasmus te grieven – immers, als gelatiniseerde Bataaf
bleef hij een barbaar.
Erasmus’ patria: verlangen naar Brabant, of liever toch Italië?
In zijn laatste bewaard gebleven brief vanuit Bazel slaakte Erasmus de
verzuchting: ‘Och was Brabant maar dichterbij’, een uitspraak die in alle
bijdragen over Erasmus en zijn vaderland steevast de revue passeert.18

16

17
18

De eerste editie van de Ciceronianus dateert van maart 1528: Allen 1948; dl. 7, 325-327,
aan Johann Vlatten (Bazel, 14 februari 1528), kopnoot; ‘De Ciceroniaan’, 255; Dialogus
Ciceronianus, ASD I, 2, 680, l. 13: ‘Hinc [nl. in Holland] tibi proferam Erasmum Roterodamum’; Allen 1883; dl. 7, 188-189, aan Hans Bogbinder (Basel, 7 oktober 1527),
ll. 11-12, in opsomming: ‘Bibliopegum [Bogbinder] et Dilfum [Frans van der Dilft] et
Roterodamum’ [Erasmus zelf ].
István Bejczy, ‘Erasmus becomes a Netherlander’, Sixteenth Century Journal 28 (1997),
387-399.
Allen 3130, dl. 11, 337-338, aan Conrad Goclenius (Bazel, 28 juni 1536), ll. 28-29: ‘Utinam
Brabantia esset vicinior’; vgl. Huizinga, ‘Erasmus über Vaterland und Nationen’, 255;
Oene Noordenbos, ‘Erasmus en de Nederlanden’, in: Friedrich K.H. Kossmann, ed.,
Voordrachten, gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te
Rotterdam (’s-Gravenhage 1936), 193-212; James D. Tracy, ‘Erasmus becomes a German’,
Renaissance Quarterly 21 (1968), 281-288; Aloïs Gerlo, ‘Erasmus en de Nederlanden’,
Handelingen van het XXVIIe Vlaams Filologencongres (Brussel 1969), 7-21 (ook verschenen in Idem, ed., Erasmus van Rotterdam. Zeven studies (Nieuwkoop 1988), 25-41), vgl.
Idem, ‘Érasme, homo batavus’, in Commémoration Nationale d’Érasme, Actes/Nationale

74

It_Beaken_78_2016_1-2_binnenwurk.indd 74

21-07-17 11:43

‘Of ik een Bataaf ben weet ik niet zo zeker, … of is het misdadig een Bataaf te zijn?’

Tevens is genoegzaam bekend dat hij na zijn vertrek uit Italië in 1509
zijn leven lang is blijven terugverlangen naar dat land en dan in het bijzonder naar Rome, waarvan hij nauwelijks drie jaar – wat Rome betreft
slechts een paar maanden – van zijn leven heeft mogen genieten:
Om me Rome te doen vergeten, moet ik een rivier als de Lethe
zoeken om niet langer door heimwee gekweld te worden. Ik
kan alleen maar pijn voelen telkens als ik bedenk hoe gemakkelijk ik dat heerlijke klimaat, die landerijen, die bibliotheken,
die wandelingen, die heerlijke gesprekken met geleerde mannen, al die beroemdheden, dat fortuin, die verwachtingen heb
opgegeven.19
Toch dacht hij een tijdlang in Engeland te zullen vinden wat hem in
Rome zo nabij was geweest:
Als alles goed gaat, zal ik me inbeelden dat dit [nl. Engeland]
mijn vaderland is, waaraan ik boven Rome de voorkeur heb
gegeven en waar de ouderdom bezig is mij in zijn greep te
krijgen. 20

19

20

Erasmus-Herdenking, Handelingen (Bruxelles/Brussel 1970), 61-80 en Idem, ‘Érasme et
les Pays-Bas’, in: Jean-Claude Margolin, ed., Colloquia Erasmiana Turonensia, 2 dln,
doorgepagineerd (Limoges 1972), 97-112; J.J. Poelhekke, ‘Het naamloze vaderland van
Erasmus’, BMGN 86 (1971), 90-123 (Ook verschenen in het Engels als: ‘The Nameless
Homeland of Erasmus’, Acta Historiae Neerlandicae VII (1974), 54-87).
Correspondentie, dl. 2: Brieven 142-297, in een vertaling van M.J. Steens (Rotterdam 2004),
190; vgl. Allen 253; dl. 1, 499-500, aan Robert Guibé (Londen, 8 februari 1512), ll. 4-9: ‘Ut
urbis liceat oblivisci, quaerendus est mihi f luvius Letheus, ne me diutius cruciet eius
desyderium; nam non possum non dolere, quoties in mentem venit quod coelum, quos
agros, quas bibliothecas, quas ambulationes, quam mellitas eruditorum hominum confabulationes, quot mundi lumina, quam fortunam, quas spes tam facile reliquerim’.
Allen 281; dl. 1, 540-541, aan Andrea Ammonio (Cambridge, 26 november 1513), ll. 1213: ‘...; si succedet, imaginabor hanc esse mihi patriam, quam Romae praetuli et in
qua me senectus deprehendit’; vgl. Correspondentie, dl. 2, 230-231: ‘Als alles goed gaat,
zal ik dit land, waaraan ik de voorkeur heb gegeven boven Rome en waarin ik oud ben
geworden, als mijn vaderland beschouwen’. Erasmus schreef dit in 1513, dus een paar
maanden na zijn waarschijnlijk zesenveertigste verjaardag, de leeftijd van een ‘senior’
(die was men vanaf zijn vijfenveertigste), maar ‘senectus’ en ‘senex’ golden meestal
toch pas vanaf zestig. Volgens mij doelt Erasmus op het proces van ouder worden,
zoals hij dat later in verband met Brabant zou omschrijven (Allen 2196; dl. 8, 230-236,
aan Willibald Pirckheimer (Freiburg im Breisgau, 15 juli 1529), ll. 153-154: ‘Et sane
magis decebat in patria consenescere’).
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Echter, enkele jaren later schreef hij op 5 april 1518 vanuit Leuven aan
zijn levenslange vriend Mark Lauwereins (1488-1540) te Brugge:
Het enige land dat ik uit vrije wil heb bezocht is Italië, deels
om daar in ieder geval eens de heilige plaatsen te bezoeken,
deels om in die contreien van de bibliotheken te genieten en
geleerden te ontmoeten. 21
Ongeveer tien jaar later, begin september 1529, toen Erasmus zich nog
maar net in Freiburg im Breisgau had gevestigd, schreef hij aan zijn jonge Gentse vriend Karel Utenhove (ca. 1500-1580), dat hij nergens liever
zijn oude dag zou doorbrengen dan in Italië. Dat sloeg op dat moment
op een gedachtenspinsel zich in Padua te vestigen: ‘intussen denk ik aan
Padua’, waar Karel op dat moment verbleef en waar ‘de lucht zo zuiver’
was. Bovendien woonde de door Erasmus hogelijk gewaardeerde humanist Pietro Bembo (1470-1547) in de buurt van die stad. 22
In augustus 1535, in wat achteraf dus zijn laatste levensjaar zou blijken
te zijn, gebruikte Erasmus voor het laatst het woordje patria in een lange
brief aan zijn Augsburgse vriend Johann Koler († 1538). 23 Die brief is een
reactie op het verwijt dat Erasmus vanuit Rome werd gemaakt als zou hij
in een van zijn Adagia de Italianen laf heid in de oorlog hebben verweten. 24 In zijn verweer schreef Erasmus Koler hoezeer hij zijn leven lang
Italië en de Italianen had gewaardeerd:

21

22

23
24

Allen 809; dl. 3, 263-268, aan Mark Lauwereins (Leuven, 5 april 1518), ll. 124-126: ‘Solam Italiam mea sponte visi, partim ut loca sacra vel semel adirem, partim ut illius
regionis bibliothecis et eruditorum congressu fruerer’.
Allen 2209; dl. 8, 264-269, aan Karel Utenhove (Freiburg im Breisgau, 1 september
1529), l. 30: ‘Certe nusquam malim senectute fessus conquiescere quam isthic [sc. Italië]’; Allen 2256; dl. 8, 325-327 voor de brief, aan Bruno Amerbach (Freiburg im Breisgau, 16 januari 1530), l. 31: ‘Interea cogito Patavium’; Allen 2328; dl. 8, 447-451 voor de
brief aan Lorenzo Campeggio (Freiburg im Breisgau, 24 juni 1530), ll. 54-55: ‘Arrisit
enim coelum Patavinum’. Meer over de verhouding tussen Bembo en Erasmus in:
Contemporaries, dl. 1, 120-123 (Danilo Aguzzi-Barragli). De villa Bembo bevond zich
ruim 20 km. ten noorden van Padua in San Giorgio in Bosco. Bembo’s brieven: Bilbiotheek Rotterdam (GBR) 13 F 27:1 (in convoluut)].
Allen 3032; dl. 11, 172-186, aan Johann Koler (Basel, ca. augustus 1535), l. 207.
Allen 3007; dl. 11, 111-115, Franciscus Rupilius [Franz Rothut] aan Erasmus (Rome,
29 maart 1535), ll. 54-76. Het gaat om het aan paus Paulus III opgedragen geschrift
Defensio pro Italia ad Erasmum Roterodamum (Rome 1535; GBR 13 F 34) dat Pietro Corsi
had geschreven in reactie op het Adagium 1007, Myconius calvus, waarin Erasmus had
opgemerkt dat een krijgszuchtige Italiaan even zeldzaam was als een geletterde Scyth.
Meer over deze kwestie bij R. Valentini, ‘Erasmo da Roterodamo e Pietro Corsi ...’,
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei 6 (1936), 896-922.
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Hoewel een ﬁ losoﬁsche geest een natie bijvalt noch afwijst,
omdat geen enkel volk geen mengsel is van goede en slechte
eigenschappen, ben ik toch vanaf mijn jongste jaren geen natie
meer toegedaan geweest dan de Italiaanse. 25
Toen hij als bijna veertigjarige in 1506 eindelijk naar Italië had kunnen reizen, was het hem daar zo goed bevallen, dat hij zoveel jaren later verzuchtte dat hij, vanwege hun soberheid, hun wellevendheid, hun
betrouwbaarheid en hun medemenselijkheid, zich o zo graag temidden
van zijn humanistische geestverwanten in dat gemeenschappelijk vaderland [hier dat laatste patria, sc. Rome] had willen vestigen om daar samen
oud te worden; maar helaas, hij had aan de verleidelijke goudomrande
Engelse roep gehoor gegeven. 26
Zijn ontboezeming verwoordt op zijn minst de wensdroom van een bejaarde, die laat zien hoe hij binnen een retorisch kader een beeld van
vaderlandsverlangen oproept. Diezelfde Erasmus had een decade eerder
vanuit Bazel verzucht: ‘Och mocht ik nu uit de Tiber drinken’, wat me
nauwelijks minder intens lijkt dan ‘Och was Brabant maar dichterbij’, al
had hij op Italië minstens evenveel aan te merken als op Brabant. 27 Hoe
ﬂuïde zijn gedachten in dezen waren, blijkt uit een brief die Erasmus op
9 mei 1529 vanuit Freiburg im Breisgau aan zijn Antwerpse zaakwaarnemer Erasmus Schets (ca. 1476-1550) schreef en waarin hij een paar mogelijkheden van wat langer verblijf de revue liet passeren en het over ‘uw
Brabant’ had, met de bekende woorden ‘waar ik me goed voel, daar is
mijn vaderland’, meteen gevolgd door:
Daarom [dus om zich prettig te voelen] wil ik liever naar Italië
reizen dan naar Brabant. 28

25

26

27
28

Allen 3032; dl. 11, 172-186, aan Johann Koler (Basel, ca. augustus 1535), ll. 190-193: ‘Iam
tametsi non est philosophicae mentis, cuiquam nationi addictum aut aversum esse,
quod nulla sit gens quae non ex bonis malisque permixta sit, tamen in nullam a teneris annis animo propensiore fui quam in Italicam’.
Allen 3032; dl. 11, 172-186, aan Johann Koler (Basel, ca. augustus 1535), ll. 204-209:
‘Mihique praeter eximias regionis dotes, tantopere placuit illius gentis simplicitas,
sobrietas, civilitas, candor et humanitas, ut Romae statuerim figere sedem, in eaque
velut in communi patria consenescere; idque adeo fecissem, nisi promissis montibus
aureis in Angliam fuissem retractus verius quam revocatus’.
Allen 1586; dl. 6, 115-116, aan Jacopo Sadoleto (Bazel, 2 juli 1525), l. 27: ‘Utinam nunc liceret
e Tyberi bibere’; vgl. Huizinga, ‘Erasmus über Vaterland und Nationen’, 265-266.
Allen 2159; dl. 8, 165-166, aan Erasmus Schets (Freiburg, 9 mei 1529), l. 21: ‘vestra Brabantia’; ll. 21-22: ‘Ubi bene es, ibi patria est. Imo malim adire Italiam quam Brabantiam’.
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In het adagium Quaevis terra patria – letterlijk: ‘welk land dan ook een
vaderland’ – greep Erasmus terug op een in het Grieks overgeleverde
orakelspreuk die letterlijk luidt: ‘De hele aarde [is] het vaderland’ (πᾶσα
γῆ πατρίς). In de tekst van zijn Adagium verwijst Erasmus naar de opvatting dat voor een wijs en goed mens het vaderland zich daar bevindt waar
hij zich gelukkig voelt (men denke aan het bekende ubi bene, ibi patria).
Met enige goede wil kan men dus concluderen dat volgens Erasmus elk
weldenkend mens een wereldburger is en hij de hele wereld als zijn vaderland kan beschouwen. 29 Dan doet het er niet toe waar hij zich bevindt,
als hij er zich maar op zijn gemak voelt.
Erasmus’ patria
Het zo belangrijke begrip patria dat Erasmus meestal voor Holland reserveerde, had voor hem een identiteitsbepalende gevoelswaarde. Trouw,
gehoorzaamheid en gulheid jegens de vorst behoorden tot de essentiële
bestanddelen ervan.30 Een enkele maal gebruikte Erasmus patria voor de
Nederlandse gewesten in hun totaliteit, de gewesten die in 1549 als de
Bourgondische Kreits zouden worden omschreven, nostra regio.31 Vanuit
die optiek kon hij het ook hebben over ‘onze Rudolf Agricola’ – noster Rudolphus Agricola –, die, af komstig uit Baﬂo, tot die totaliteit kon worden
gerekend.32 Overigens kan ‘noster’ ook een gevoelswaarde aangeven van
bewondering en aﬀectie.

29

30

31

32

‘Quaevis terra patria’, ASD II, 3: Adagiorum chilias secunda, ed. M. Szymański (Amsterdam enz. 2005), 206, ll. 681-699 (1193); de vertaling van Jeanine De Landtsheer, Verzameld Werk van Desiderius Erasmus, dl. 5: Spreekwoorden. Adagia (Amsterdam 2011), 271
strijkt de nuances te zeer glad door zonder meer de basistekst te vertalen met ‘De hele
aarde is je vaderland’, wat vrijwel hetzelfde is als ‘Heel de aarde is je vaderland’, zoals
dat dag en nacht te lezen is op de gevel van de Bibliotheek van Rotterdam; vgl. mijn
‘Erasmus en zijn vaderland’, 152.
Allen 2645; dl. 10, 18-19, aan Joost Sasbout (Freiburg im Breisgau, 3 mei 1532), ll. 16-17:
‘Hollandiam patriam’; Allen 2812, dl. 10, 229-230, aan Maria van Hongarije (Freiburg
im Breisgau, 1 juni 1533), l. 47: ‘Est mihi cum hoc [nl. Pieter van Montfoort, geboren
te Haarlem] patria communis Hollandia, quae perpetuo singulari fide, obedientia
atque etiam liberalitate fuit erga principem suum’.
Wim P. Blockmans en Jan van Herwaarden, ‘De Nederlanden van 1493 tot 1555. Binnenlandse en buitenlandse politiek’, in Dick P. Blok e.a., eds., Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, dl. 5 (Haarlem 1980), 443-491; 482-484; 546 (literatuuropgave); nostra
regio ter onderscheiding met Germania superior: Allen 417; dl. 3, 248, aan William Latimer (St. Omaars, 5 juni 1516), ll. 11-12.
Erasmus, Hieronymus Stridonensis vita, in: Wallace K. Ferguson, ed., Erasmi Opuscula
(Den Haag 1933), 125-190; 185, l. 1388.
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Af b. 2.

Sebastian Münster, Cosmographei (Bazel 1550) DCXXIIIJ (624):
Zuidelijk Holland, detail van een kaart van Holland, de Hollandse
biotoop van Erasmus. Erasmus werd geboren in Rotterdam in het huis van
de ouders van zijn moeder en vrijwel meteen daarna overgebracht naar
Gouda, waar zijn moeder huishoudster was van de pastoor. De ouders
van Erasmus’ moeder kwamen uit Zevenbergen, een paar familieleden
van zijn vader woonden in Dordrecht. Erasmus bracht zijn vroegste jeugd
door in Gouda en verbleef vervolgens enige tijd in Utrecht alvorens naar
Deventer te vertrekken. Verschillende toponiemen op deze kaart hebben
een erasmiaanse bijsmaak: op wat als Selandie pars staat aangeduid is
een kerk afgebeeld die eventueel als die van Veere kan worden beschouwd:
de Vrouwe van Veere was Erasmus’ eerste patroon. Den Haag, Leiden,
Schoonhoven, Woerden, Haarlem, Alkmaar en Amsterdam zijn plaatsen
die via eigen reizen dan wel zijn briefwisseling met Erasmus in verband
kunnen worden gebracht.

Binnen de Nederlanden identiﬁceerde Erasmus zich allereerst met
‘mijn’ of ‘ons’ Holland, waarin ‘onze Hollanders’ woonden, daarnaast
ook – en vooral – met Brabant.33 In de Lof der Zotheid heeft Erasmus het
over Brabanders en Hollanders die elkander ook in de werkelijkheid het
meest nabij zijn:

33

Allen 49; dl. 1, pp. 160-164, aan Hendrik van Bergen (Parijs, 7 november 1496), l. 24:
‘nostre Hollandie’; Allen 1238; dl. 4, pp. 591-594, aan Nicolaas Everaerts (Anderlecht,
oktober? 1521), l. 12: ‘meae Hollandiae’; l. 51: ‘Hollandiae nostrae’; Allen 1603; dl. 6,
154-158, aan Willibald Pirckheimer (Bazel, 28 augustus 1525), l. 25: ‘Hollandos meos’;
Allen 3000; dl. 11, 78-79, aan Peter Tomiczki (Freiburg im Breisgau, 28 februari 1535),
l. 47: ‘meam Hollandiam’.

79

It_Beaken_78_2016_1-2_binnenwurk.indd 79

21-07-17 11:43

Jan van Herwaarden

Dus de volksmond heeft het bij het rechte eind als er zo vaak
over Brabanders gezegd wordt dat bij andere mensen het verstand met de jaren komt, maar dat zij, naarmate ze dichterbij
de ouderdom komen, dwazer en dwazer worden. En tegelijk is
er geen ander volk dat zo uitbundig gezellig is of zo weinig last
heeft van de ellende van de ouderdom. Zowel geograﬁsch als
cultureel zijn mijn eigen Hollanders ze het meest nabij – zou
ik mensen die mij zo toegewijd zijn vereren dat ze daarmee
hun bijnaam hebben verdiend niet ‘mijn eigen’ noemen? Verre
van zich voor die bijnaam te schamen gaan ze er juist heel erg
prat op.34
In de Lof is er geen plaats ingeruimd voor Zeeland dat toch vaak in één
adem met Holland wordt genoemd omdat het in een personele unie met
dat graafschap was verbonden. Voor Erasmus heeft Zeeland nimmer als
aanvaardbaar woongebied te boek gestaan, ook al bevonden zich daar
zijn eerste beschermers.35 In 1501 vergeleek Erasmus Zeeland met de hel
waaruit je zo snel mogelijk moest zien weg te komen, vooral vanwege het
klimaat ‘dat zo ruig is en zo vijandig voor mijn arme lichaam’, waarmee
Erasmus zinspeelde op zijn vatbaarheid voor vierdedaagse koorts.36 Dat
oordeel werd er niet gunstiger op toen Erasmus zich in 1517 in het gevolg
van Karel V bevond die op het punt stond naar Spanje te vertrekken om
daar zijn koningschap oﬃcieel te aanvaarden, een reis waaraan Erasmus zich als consiliarius ternauwernood heeft weten te onttrekken.37 Het
Zeeuwse klimaat was in Erasmus’ ogen ‘even ruw als het karakter van
de bewoners’, schreef hij vanuit Leuven aan de hier eerder al genoemde
Gianpietro Caraﬀa.38 Zeeland was eigenlijk voor iedere reiziger een po-

34

35
36

37
38

Lof der Zotheid, vertaald door Harm-Jan van Dam, Desiderius Erasmus, Verzameld
Werk, dl. 2 (Amsterdam 2004), 53-163; pp. 70-71; vgl. ASD IV, 3: Moriae encomium id est
Stultitiae laus, ed. Clarence Miller (Amsterdam 1979), 84, ll. 249-256.
Anna van Borssele, vrouwe van Veere (ca. 1471-1518), via de ‘tutor’ van haar zoon Adolf
(1489/90-1540), Jacob Batt (ca. 1466-1502).
Allen 157; dl. 1, pp. 362-364, aan Jacob Voecht (Tournehem, 17 juli 1501), ll. 15-16:
‘... ipsi pene in morbum incidimus, nisi quam ocyssime a Selandia, id est ab inferis,
evolassemus’; Allen 159; dl. 1, 366-368, aan Jacob Voecht (Tournehem, 18 juli 1501),
ll. 8-9: ‘Nihil enim adhuc eo coelo sensi asperius meoque corpusculo inimicius’;
over Erasmus en de koorts: Henri Brabant, ‘Érasme, ses maladies et ses médecins’,
in: Jean-Claude Margolin, ed., Colloquia Erasmiana Turonensia (Toronto/Buffalo 1972),
539-568; 544-546.
Van Herwaarden, ‘Erasmus en Spanje’, 88-90.
Allen 640; dl. 3, 62, aan Gianpietro Caraffa (Leuven, 29 augustus 1517), ll. 3-4: ‘nonnihil
timeo ob coeli istius inclementiam, ab incolarum ingenio non abhorrentis’.
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tentiële ramp, zo bijvoorbeeld voor de van oorsprong Dalmatische secretaris van Karel V Jacopo Bannisio († 1532), die zich aan het hof vooral met
de verstandhouding met Engeland bezighield:
Met het volste recht – aldus Erasmus in november 1517 vanuit
Leuven waarheen hij na het vertrek van Karel V was teruggekeerd – ben ik kwaad op Zeeland omdat het U ziek naar ons liet
terugkeren, maar tegelijkertijd ben ik dankbaar dat het U levend teruggaf, aangezien het niet weinigen heeft verzwolgen.39
Niet van dramatische eﬀecten gespeend is het relaas van Erasmus’ Engelse vriend Tunstall over het vertrek van Karel V. In dat verhaal moesten Walcheren en zijn klimaat het ontgelden, al was de schrijver zich
ervan bewust te chargeren en erkende hij dat hij zich door zijn slechte
humeur liet leiden. Erasmus’ reactie toont zijn superieure ironie van een
goede verstaander: ‘Ons Zeeland is je veel verschuldigd omdat je het met
zo’n levendige schets beroemd hebt gemaakt’. Verder kon Erasmus niet
veel anders doen dan Tunstall gelukkig prijzen dat hij het er levend van
had afgebracht. 40 Exit Zeeland.
In Brabant heeft Erasmus jarenlang gewoond. Daar bevond zich ook
de residentie van het landsheerlijk gezag waarmee hij zich formeel èn
psychologisch verbonden voelde. ‘Ik wil nergens anders dan in Brabant
tot rust komen’, schreef Erasmus in 1528 en in 1534 luidde het: ‘Nergens
leeft men weelderiger’, wat volgens Erasmus overigens niet wilde zeggen
dat Brabanders gul waren, integendeel: zo vrijgevig de Engelsman, zo
schriel de Brabander, zei hij. 41 Het is tekenend dat Erasmus het nauwelijks had over ‘mijn’ of ‘ons’ Brabant. 42 Bovendien had Erasmus het geen

39

40

41

42

Allen 716; dl. 3, 147, aan Jacopo Bannisio (Leuven, november 1517), ll. 1-3: ‘... iure
succensemus Selandiae quod te nobis aff lictum remiserit; sed tamen gratias agimus
quod vivum restituerit, quando non paucos absorbuit’.
Allen 663; dl. 3, 86-89, Cuthbert Tunstall aan Erasmus (Brugge, 14 september 1517),
ll. 1-42; Allen 675; dl. 3, 97-98, aan Cuthbert Tunstall (Leuven, ca. 17 september 1517),
ll. 1-6; vgl. Allen 689; dl. 3, 112, aan Guillaume Budé (Leuven 26 oktober 1517), ll. 8-10
waarin Erasmus Tunstalls Zeeuwse lotgevallen memoreerde.
Allen 2055; dl. 7, 505-506, aan Jean Carondelet (Bazel, 1 oktober 1528), l. 14: ‘sed ego
nusquam malim quam in Brabantia quiescere’; Allen 2961; dl. 11, 30-35, aan Justus
Decius (Freiburg im Breisgau, 22 augustus 1534), ll. 39-40: ‘Nusquam vivitur lautius’;
Allen 1832; dl. 7, 79-80, aan Nicolaas Kan (Bazel 29 mei 1527), ll. 33-34: ‘nam est ea gens
[sc. de Engelsen] non minus liberalis quam parca Brabantia’.
Allen 2328; dl. 8, aan Lorenzo Campeggio (Freiburg im Breisgau, 24 juni 1530), l. 56:
‘Brabantia mea’; Allen 1224; dl. 4, 553-554, aan William Thale (Brugge, 13 augustus
1521), l. 8: ‘Brabantiam nostram’; de Brabantse kanselier Olah had het jegens Erasmus
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enkele keer over ‘mijn Brabanders’. Holland had als geboortegrond een
andere gevoelswaarde dan Brabant als woongebied: Brabant was hem
‘minder eigen’.
Voor ‘zijn’ Hollanders was Erasmus niet altijd even complimenteus, zeker
niet als hij hen met feesten en partijen associeerde. 43 Het meest bekend
is wel zijn kwaliﬁcatie ‘botte Hollander’ die hij zich meer dan eens liet
ontvallen. 44 Het zijn soms veelzeggende terloops gemaakte opmerkingen
die zo’n negatieve perceptie verwoorden: toen Erasmus’ dienaar Quirinus Talesius (1505-1573) van plan was naar Holland terug te keren, was
dat voor Erasmus aanleiding om op te merken dat die Talesius ‘naar zijn
ellendelingen terugging’. Later hield Erasmus de man zelf echter voor
‘intussen Holland evenzeer als de oever der sirenen te ontvluchten, want
het is moeilijk Lotusvruchten te weerstaan als je er eenmaal van hebt geproefd’. 45 Een verlokkend land van ellendelingen dus, dat Holland.

Af b. 3.

43
44
45

Sebastian Münster, Cosmographei (Bazel 1550) DCXIIIJ (624): Friesland, detail van een kaart van Holland, met de opvallende vermelding
van S Iacob (Sint Jacobiparochie) en het ontbreken van Leeuwarden.

overigens wel over ‘jouw’ Brabant: Allen 2607; dl. 9, Nicolaus Olahus aan Erasmus
(Brussel, 12 februari 1532), l. 33: ‘Brabantia tua’.
Huizinga, ‘Erasmus über Vaterland und Nationen’, 257.
Ari Wesseling, ‘Dutch proverbs and expressions in Erasmus’ Adages, Colloquies and
Letters’, Renaissance Quarterly 55 (2002), 81-147, i.h.b. 105-106.
Allen 1890; dl. 7, 203-204, aan Goclenius (Bazel, 15 oktober 1527), l. 8: ‘Quirinus [Talesius] decreverat [redire] in miseros suos’; Allen 1966; dl. 7, 346-348, aan Quintus Talesius (Bazel, 12 maart 1528), ll. 21-23: ‘Hollandiam interea non secus ac littus Sirenum
fugito. Difficile est lotum semel gustatam relinquere’.
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Erasmus de Bataaf
Erasmus was in 1508 bij de Venetiaanse drukker Aldus Manutius druk
bezig met de voorbereidingen van de eerste uitgebreide editie van zijn duizenden Adagia, in feite een heruigave van zijn Collectanea, waarin hij zich
als een Bataaf zou presenteren. Tot dan toe had Erasmus ook af en toe ‘Bataaf ’ als kwaliﬁcatie gebruikt, maar dan stond dat in een ietwat laatdunkende context. Zo kwam het de kwaliteit van iemands werk niet ten goede
als hij het alleen voor ‘Bataven’ zou bestemmen, wat hij veel later ook op
zichzelf betrok door op te merken dat hij in zijn jonge jaren niet voor Italianen, maar voor Hollanders, Brabanders en Vlamingen schreef. 46
Nu presenteerde hij zichzelf als Bataaf, die zich gelukkig kon prijzen dat
illustere Italiaanse humanisten hem te hulp kwamen:
Toen ik, een Bataaf, in Italië mijn verzameling spreekwoorden
aan het uitgeven was, bezorgden alle geleerden, zoveel er daar
waren, me spontaan hun manuscripten van schrijvers die nog
niet in druk waren verschenen, want ze vermoedden dat die me
van dienst konden zijn; alles wat Aldus in zijn schatkamer had,
deelde hij met mij en dat deden de anderen [Erasmus noemt
hier vier beroemde namen] ook. 47
Ten noorden van de Alpen was dat wel anders, zoals Erasmus ons na zijn
melding van deze ruimhartigheid laat weten: ‘Laat me je nu ook de bereidwilligheid beschrijven van iemand van benoorden de Alpen’, waarna het
verhaal over de botte weigering volgt, om Erasmus een bepaalde verzameling ter inzage te geven met als argument dat als gevolg van Erasmus’ werk
‘voor iedereen toegankelijk werd waarmee geleerden zich tot dan toe van

46

47

Allen 26; dl. 1, pp. 112-115, aan Cornelis Gerards [Goudanus; Aurelius] (Stein, juli
1489?), ll. 113-114: ‘Senties tuis scriptis non parum accedere nitoris, nisi forte Batavis
solis ista paras’ – ‘Dan zul je merken dat het niet weinig ten goede zal komen aan je
geschriften, tenzij je deze alleen voor de Bataven maakt’; Correspondentie, dl. 1, pp.
67-71; 71; Allen 3032; dl. 11, pp. 172-186, aan Johann Koler (Bazel, ca. augustus 1535), ll.
465-466: ‘Neque enim illa scripsi Italis, sed Hollandis, Brabantis ac Flandris’.
ASD II, 3, 7-28, Festina lente (1001), 22, ll. 386-390, in de vertaling van De Landtsheer,
Verzameld werk, dl. 5, 191-212; ‘Haast je langzaam’, 207; de vier genoemden zijn Janus
Lascaris (1445-1534), Giambattista Egnazio (1478-1553), Marcus Musurus (ca 1470-1517)
en Urbano Valeriani (ca. 1443-1524). Helaas heeft de vertaalster homo Batavus hier vertaald als ‘ik, iemand uit de Nederlanden’, waarmee de voor Erasmus in deze context
karakteristieke omschrijving teloor is gegaan. In het adagium Non statim finis apparet,
ASD II, 7: Adagiorum chilias quarta (pars Prior), ed. René Hoven (Amsterdam enz. 1999),
272, ll. 957-975 (3455), ‘Het einde is niet meteen in zicht’, is Batavus wel als Hollander
vertaald, Verzameld werk, dl. 5, 629.
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de bewondering van de massa verzekerd wisten’, met andere woorden: door
Erasmus’ werk werd die geleerden het brood uit de mond gestoten. 48
In het befaamde adagium ‘Bataafs oor’, dat vanaf de uitgave van 1508 tot en
met die van 1526 het slotakkoord was van de verzameling spreekwoorden,
had Erasmus de Insula Batavorum met Holland gelijkgesteld. Uitgaand van
de negatieve connotatie – het Bataafse oor zinspeelt op het door Martialis
(ca. 40-104) bespotte ‘Boeotisch oor’ – kwam Erasmus met een lofzang op
zijn land van herkomst. Eerder had Erasmus het overigens – in een brief
aan de Fries Johannes Sixtinus († 1519) – al eens met ietwat denigrerende
strekking over Hollandse oren gehad. 49 Echter, ‘zo onbeschaafd zijn wij
Bataven niet’, zou jaren later Alardus van Amsterdam (1491-1544) in een parafrase van Vergilius opmerken, toen hij Erasmus in contact wilde brengen met de (Oost-)Friese Amsterdammer Pompeius Occo (ca. 1465-1537).50
Door de plaatsing van het adagium aan het einde van de verzameling liet
Erasmus blijken dat hij zich als Bataaf aan zijn Italiaanse lezerspubliek
wilde presenteren. Zie mij eens, ook al ben ik een Bataaf, ik ben in staat
jullie, Italianen, erfgenamen van de klassieken, de oudheid beter te leren
kennen. In het adagium ‘Bataafs oor’ heeft Erasmus het over ‘mijn geliefde Holland’, ‘een land dat ik altijd met eerbied zal noemen en koesteren,
aangezien ik er het levenslicht zag’.51 Vele jaren later had Erasmus het in
de verdediging tegen een felle Romeinse aanval over ‘die Bataaf ’ – ille
Batavus – waarmee hij zichzelf bedoelde.52

48

49

50
51

52

ASD II, 3, 24, ll. 405-416, de citaten: ll. 405-406; 415; vgl. Allen dl 1, 56-71, IV: Beatus Rhenanus aan Karel V (Sélestat, 1 juni 1540), ll. 414-415: ‘Erasme, tu evulgas mysteria nostra’.
Cf. Huizinga, Erasmus, in diens Verzamelde werken, dl. 6, 39, vergelijk ook aldaar 61-62.
Allen 112; dl. 1, 260-265, aan Johan Sixtinus (Oxford, ca. 27 februari 1499), ll. 54-55:
‘Scripsimus pueri non Consentinis, sed Hollandicis, hoc est pinguissimis, auribus’.
Zie over Sixtinus de bijdrage van Jan Bloemendal in deze bundel.
Allen 485; dl. 2, 375-378, Alardus van Amsterdam aan Erasmus (Leuven, 11 november
1516), l. 25: ‘Non obtusa adeo gestamus corda Batavi’ (vgl. Vergilius, Eclogae 3, 27).
ASD II, 8: Adagiorum chilias quarta (pars altera) necnon Adagiorum pars ultima, ed. Ari
Wesseling (Amsterdam/Oxford 1997), 36-44: Auris Batava (3535),vgl. Verzameld werk, dl.
5, 636-638: ‘Het Bataafse oor’, in de vertaling van Jeanine de Landtsheer; M.E.H. Nicolette Mout, ‘“Het Bataafse oor”: De lotgevallen van Erasmus’ Adagium Auris Batava
in de Nederlandse geschiedschrijving’, Mededelingen van de Afdeling Letterkunde van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 56 (1993), 77-102; Ari Wesseling,
‘Are the Dutch uncivilized? Erasmus on the Batavians and his national identity’, Erasmus of Rotterdam Society Yearbook 13 (1993), 68-102, i.h.b. 69-75; 88, vgl. aldaar ook 96-97;
Idem, ‘Het beschavingsideaal van Erasmus’, in: Pim den Boer, ed., Beschaving. Een
geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur (Amsterdam 2001),
107-123 en meer i.h.b. 114-120 waar ‘de achterlijkheid van Holland’ wordt behandeld.
Allen 3032; dl. 11, 172-1186, aan Johann Koler (Bazel ca. augustus 1535), ll. 441-442; vgl.
ook supra noten 23 en 24.
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Af b. 4.

Erasmusportret in Nicolaus Reusner (1545-1602), Icones sive imagines
virorem literis illustrium (Straatsburg 1590 (1e ed. 1587)), 58 met
onderschrift: Waarom lach je om Bataven? Ik, de grote Erasmus, ben een
Bataaf: groot in vernuft, groot in welsprekendheid.

De toon van Erasmus’ presentatie als Bataaf is die van iemand die zich
bewust is van zijn herkomst en daarom juist die kwaliﬁcatie gebruikte
omdat die aansloot bij een destijds spelende discussie in humanistenland. ‘Bataaf ’ verwees ten opzichte van de nieuwe omgeving weliswaar
naar een nog onbeschaafde status, maar tevens maakte juist het Bataaf
zijn hem bij uitstek geschikt om die status te veranderen. Hij werd daarin gesteund door de dragers van die beschaving zelf, de erfgenamen van
hen tot wie de Bataafse voorvaderen in de klassieke oudheid hun speciale
verhouding hadden gehad. Het is daarom jammer dat in moderne vertalingen van geschriften van Erasmus in het Frans en het Nederlands
Batavus en aﬂeidingen daarvan af en toe zonder meer met Hollands en
dergelijke worden gelijkgesteld.
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De kwaliﬁcatie concretiseert de translatio studii 53 die de revitalisering betekende van wat de oudheid inhield: overname, adaptatie, maar geen slaafs
maniërisme, kortom, wat Erasmus in zijn Ciceronianus als pleidooi voor een
levende traditie heeft verwoord. Het is tekenend dat Erasmus op 8 februari
1532 in een brief aan Viglius juist die Bataaf als kwaliﬁcatie benadrukte:
Als men van mij elegant Ciceroniaans taalgebruik verwacht,
doet men mij in twee opzichten onrecht: ten eerste omdat ik
mijn taal als Bataaf en ten tweede als theoloog hanteer.54
Een van de brieven die strijk en zet worden aangehaald als het gaat over
Erasmus’ opvattingen aangaande zijn identiteit, is die aan een zekere
Petrus Manius, een naar alle waarschijnlijkheid ﬁctieve persoon. Daarin
‘behandelt’ Erasmus en passant de ‘Bataafse mythe’ die juist in die jaren
ontstond.55 Was het correct Holland te identiﬁceren met de streek waar
zich volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus (ca. 55-120) in de jaren 69-70 de roemruchte opstand van Julius Civilis had afgespeeld?56 Wat
was de betekenis van het Bataafs verleden en wie konden zich daarvan in
moderne tijden als de erfgenamen beschouwen? Behoorde de Batavorum
insula Duitsland toe, of was Frankrijk de rechthebbende erfgenaam? Op
de hem eigen wijze vatte Erasmus de situatie samen:
Of ik een Bataaf ben, weet ik niet zo zeker. Dat ik een Hollander ben, kan ik niet ontkennen. Ik ben in dat deel geboren dat,
als we de kaarten van de aardrijkskundigen mogen geloven,
zich meer in de richting van Frankrijk uitstrekt dan in die van

53

54

55

56

Adriaan G. Jongkees, ‘Translatio Studii: les avatars d’un thème médiéval’, in: [Co van
de Kieft, ed.], Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer (Groningen
1967), 41-51, i.h.b. 50-51.
Allen 2604; dl. 9, 427-428, aan Viglius (Freiburg im Breisgau, 8 februari 1532), ll. 33-35:
‘A me si requirunt Tullianae dictionis nitorem, bis iniquum faciunt: primum quod a
Batavo, dein quod a Theologo’; vgl. La correspondance d’Érasme, dl. 9, 1530-1532, traduite
et annotée par B. Beaulieu, H. Vannerom et Y. Remy, revue par Claude Backvis (Brussel 1980), 572: 2604, r. 42-45, daar Hollandais voor Batavus.
Jan van Herwaarden, ‘Erasmus en Egmond’, in: G.N.M. Vis, ed., Het klooster Egmond:
hortus conclusus. Egmondse studiën, 5 (Hilversum 2008), 295-320, i.h.b. 295-300: ‘Egmond, Erasmus en de Bataafse mythe’.
Tacitus, De opstand van de Bataven, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, Amsterdam 2005; het betreft de vertaling van Historiën 4.12-37; 4.54-79 en 5.14-26.
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Duitsland, alhoewel er geen twijfel over mogelijk is dat heel dat
gebied aan Frankrijk èn Duitsland grenst.57
Een uitgebreide en subtiele redenatie rechtvaardigde voor Erasmus het
gebruik van ‘Bataaf ’ om zichzelf te typeren. De enige andere die hij in
zijn brieven op gelijke wijze heeft getypeerd is, voor zover ik weet, Herman Lethmaet (1492-1555), die door Erasmus ‘Bataaf, of zo u dat verkiest,
Hollander’ werd genoemd, waarmee de Europese humanist eens te meer
Holland en Batavia vereenzelvigde. De desbetreﬀende brief was bestemd
voor de Fransman Nicolas Maillard († 1565), die Erasmus eerder de keuze
had gelaten zich als ‘Gallische’ dan wel als ‘Bataafse Hercules’ te laten
prijzen, wat in het licht van de destijds omstreden identiteit van ‘Bataafs’
curieus kan worden genoemd.58
Als epitheton ornans bleek en bleef Bataaf dubbelzinnig. De enkele keer
dat Erasmus zichzelf zo presenteerde, was dat met een negatieve bijsmaak, zoals in de brief aan Lorenzo Campeggio (1474-1539), waarin hij
het ironischerwijs over zijn ‘waarlijk Bataafse geestesgesteldheid’ had.59
Even badinerend bedankte Erasmus in nederigheid de Italiaanse humanist Pietro Bembo, omdat deze zo welwillend had gereageerd ‘op een
brief van een Bataaf die zo onverzorgd was geschreven’.60 Ook en passant
gebruikt verwezen Bataaf en Bataafs naar een onbeschaafde oorsprong:
‘Dan zou ik zijn zoals de Bataven geacht worden vroeger te zijn geweest:
woest en van elke élégance gespeend’.61

57

58

59

60
61

Correspondentie, dl. 8, 71; vgl. Allen 1147; dl. 4, 353-355, aan Petrus Manius (Leuven, 1
oktober 1520), ll. 43-48; vgl. Gerard Geldenhouwer van Nijmegen (1482-1542), Historische werken, uitgegeven en vertaald door István Bejczy en Saskia Stegeman (Hilversum
1998), 12-20: ‘Geldenhouwer en de Bataafse kwestie’, en verder passim.
Allen 2466; dl. 9, 224-230, aan Nicolas Maillard (Freiburg im Breisgau, 28 maart 1531),
ll. 71-72: ‘Hermannus Letmannus Batavus, aut si mavis, Hollandus’; l. 58: ‘Equidem non
agnosco Batavi Herculis gloriosum titulum’, vgl. Allen 2424; dl. 9, 111-119, Nicolas Maillard aan Erasmus (Saint-Bel, 1 februari 1531), ll. 261-262: ‘... Hercule Gallico, aut si mavis
Batavo, hoc est Erasmo duce renascuntur denuo emergantque semper politiores’; in de
nt 8 al vermelde brief aan Nicolaas Everaerts noemde Erasmus behalve Lethmaet ook
Maarten van Dorp (Dorpius, 1485-1525) als een memorabele Hollandse geest.
Allen 996; dl. 4, 6-8, aan Lorenzo Campeggio (Leuven, 14 juli 1519), l. 43: ‘De nostro
ingenio vere Batavo’; vgl. Allen 1331; dl. 5, 158-161, aan Johann Botzheim (Bazel, 25
december 1522), ll. 35-36: ‘Quo animo si ego essem, non Constantiae sed in Hollandia
natus’, met dezelfde negatieve implicatie.
Allen 2290; dl. 8, 388-390, aan Pietro Bembo (Freiburg im Breisgau, 25 maart 1530), ll. 1-4.
Allen 2795; dl. 10, 202-203, aan Willem van Horrion (Freiburg im Breisgau, 21 april 1533),
ll. 37-38: ‘Tum vere essem, quod olim fuisse dicuntur Batavi, trux et a Graciis alienus’.
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Tot zijn ergernis werd Erasmus vooral door anderen ‘Bataaf ’ genoemd
en dan was dat niet als compliment bedoeld. Met name Italiaanse humanisten die zich tegen Erasmus keerden en hem als een hater van Italië
afschilderden, gebruikten de term.62 Ook voor Erasmus’ Spaanse opponent Diego López de Zúñiga ofwel Stunica († 1531) die in 1520 zijn bijbeleditie op de korrel nam, gold ‘Bataaf ’ beslist niet als een compliment.63
Niemand – Hollander, Brabander, Vlaming of Zeeuw – had hem ooit met
zo’n scherpe pen geattaqueerd als deze Zúñiga, verzuchtte Erasmus jaren later jegens zijn Spaanse correspondentievriend Francisco Vergara
(1484-1545).64
Zúñiga bezigde het woord Batavus en een paar andere, weinig vleiende
bijvoeglijke naamwoorden, maar hij maakte het niet zo bont als Erasmus het in zijn weerwoord wilde doen geloven. Ten eerste suggereerde
Erasmus een hoge frequentie van Batavus, terwijl Zúñiga die kwaliﬁcatie slechts op twee plaatsen hanteerde. Bovendien wekt Erasmus de indruk dat Zúñiga het Batavus-zijn associeerde met bier en boter en nader
voorzag van woorden als ‘stomkop’, ‘ezel’ en ‘boerenkinkel’, wat echter
niet het geval is. Erasmus heeft zich door ‘Batavus’ en de paar minder
complimenteuze bijvoeglijke naamwoorden – ruw, lomp en onwetend
– waarmee Zúñiga hem typeerde zo op de kast laten jagen, dat hij zijn
opponent dezelfde beoordelingen over Bataven in de schoenen ging
schuiven als waarmee hij zelf meer dan eens ‘zijn’ Hollanders placht te
kapittelen: zuipen, vreten en botheid.
Behalve in zijn weerwoord liet Erasmus zijn ergernis over Zúñiga de
vrije teugel in een brief aan Pierre Barbier († 1551/52), die zich op dat
moment in de omgeving van de aanstaande paus Adriaan VI (1459-1523)
in Spanje bevond:
Daarbij maakt hij [Zúñiga] me geregeld bij wijze van ernstige
belediging uit voor Bataaf. Alsof het mij te verwijten valt, als
was ik in Sogdiana geboren. 65 Alsof Holland een streek is die

62

63

64
65

Waterbolk, ‘Rodolphus Agricola, Desiderius Erasmus en Viglius van Aytta’, 138, vgl.
Allen 3064; dl. 11, 238-239, aan Francesco Maria Sforza (Bazel, 16 oktober 1535), l. 24:
‘hunc Batavum’.
ASD IX, 2: Apologia, index s.v. Bat[t]avus; vgl. Allen dl. 1, 1-46, I: aan Johann Botzheim
(Bazel, 30 januari 1523), 23, ll. 18-24, l. 35: korte omschrijving polemiek; vgl. Correspondentie, dl. 9, 240-300, nr. 1341a, aan Johann Botzheim; 270-272.
Allen 1885; dl. 7, 191-195, aan Francisco Vergara (Bazel, 13 oktober 1527), ll. 74-76.
Men denke aan Erasmus’ opmerking dat het er niet veel toe doet waar iemand is
geboren; Sogdiana: het land rond Samarkand en Boekhara, zo ongeveer het huidige
Oezbekistan.
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door welke andere streek ook veracht moet worden, of je nu
kijkt naar de mate van ontwikkeling, naar de drukte in de steden, naar de materiële overvloed of naar de reputatie van het
aanwezige talent! Dat doet zich daar bij hen overal in een zo
gelukkige vorm voor, dat ik vergeleken bij hen werkelijk zou
kunnen lijken zoals Zúñiga mij voorstelt.66
Later zou Erasmus de Bataaf nog eens op de gebruikelijke manier typeren toen hij naar aanleiding van een vergulde beker schreef dat die beker
een geschenk was ‘een Bataaf waardig, al zal ik er nu allerminst als een
Bataaf uit drinken’.67
De landsheerlijke ditio en de betekenis van ‘ons’
Erasmus had het nooit over ‘ons Bataven’ of ‘mijn Batavenland’. In zijn
eigentijdse werkelijkheid was die identiﬁcatie onmogelijk. In concreto
ging het Erasmus om de zeggenschap – ditio – van een vorst zoals dat
door het begrip terra wordt ingevuld: de vorst als dominus terrae, landsheer.68 Af en toe noemde Erasmus in één adem vorst en vaderland.69 Tot
in zijn laatste bewaard gebleven brief stelde Erasmus vast dat hij zich
nooit buiten de ditiones Caesaris, ofwel buiten de door Karel V bestuurde
gebieden, zou vestigen.70 Met opzet gebruikte Erasmus hier de meervoudsvorm, omdat de zeggenschap van Karel V dan zelfs de iure Bazel

66

67

68
69

70

Correspondentie, dl. 8, 272-275, i.h.b. 273-274; nota bene: in deze vertaling staat Hollands waar het Bataafs moet zijn; de impliciete consequentie dat Bataafs op Holland
slaat, blijft dientengevolge achterwege. Vgl. Allen 1216; dl. 4, 533-536, aan Peter Barbier
(Anderlecht, 26 juni 1521), ll. 45-51.
Allen 2809; dl. 10, 223-224, aan Johann-Georg Paungartner (Freiburg im Breisgau, 12
mei 1533), ll. 7-9: ‘Misit [nl. Johann Paungartner] poculum inauratum, munus aptum
homini Batavo, sed nunc minime Batavice bibulo’.
Van Herwaarden, ‘Erasmus en zijn vorst’.
Correspondentie, dl. 4: Brieven 446-593, vert. M.J. Steens (Rotterdam 2006), 92: ‘Ik vraag
niets van mijn doorluchtige vorst, maar het leek me weinig passend mijn diensten,
wat die ook waard zijn, te weigeren ten eerste aan een zo’n groot vorst en ten tweede
aan de dringende oproep van mijn vaderland’; Allen 480; dl. 2, 362-370, aan Guillaume
Budé (Brussel, 28 oktober 1516), ll. 148-151: ‘Neque quicquam ambio apud serenissimum Principem meum; sed mihi parum humanum videbatur primum tali Principi,
deinde patriae sic aff lagitanti meum hoc qualecunque obsequium pernegare’.
Allen 3130; dl. 11, 337-338, aan Conrad Goclenius (Bazel, 28 juni 1536), l. 25: ‘in ditione
Caesaris’; overigens had Erasmus over Goclenius korte tijd tevoren opgemerkt, dat
deze een sieraad was voor ’s keizers ditio’: ‘vir ille ... ornat Caesaris ditionem’, Allen
3124; dl. 11, 330-331, aan Adolf van der Noot (Bazel, 29 mei 1536), ll. 12-13; vgl. Allen
2479; dl. 9, 250-252, aan Léonard de Gruyères (Freiburg im Breisgau, 6 april 1531), l. 52:
‘sed certum est non egredi ditiones Caesaris’.
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inhield.71 Toch zag Erasmus de ditio meestal en vooral in enkelvoud en
dan doelde hij op de Nederlanden in hun totaliteit – zoals dat af en toe
ook met patria het geval was –, wat onder andere blijkt uit een opmerking
over de status van de Leuvense universiteit: ‘bij ons het enige sieraad van
de keizerlijke ditio’.72
Karel V was onmiskenbaar Erasmus’ vorst bij uitnemendheid. Karel
noemde zijn oude leraar op zijn beurt eens ‘nostre bien amé maistre’.73
Erasmus schreef zelf aan Karel toewijding en trouw verschuldigd te zijn
om twee redenen: omdat hij binnen Karels ditio was geboren en omdat
hij diens consiliarius was.74 Herhaaldelijk had Erasmus het over ‘onze Karel’, die na de dood van zijn vader Filips de Schone in 1506 voor Erasmus
als Hollander inderdaad diens landsheer was, princeps meus of noster, ook
al stond die toen nog onder voogdij. Deze aanduidingen met bezittelijk
voornaamwoord zijn vooral tussen 1512 en 1520 in de brieven te vinden.
Later is dat alleen nog het geval in brieven uit respectievelijk 1524 en
1535, waarin Erasmus Karel niet in een van diens waardigheden, maar
als persoon noemt, in het eerste geval als maecenas en in het tweede als
mede-gelovige.75
Voor zover ik weet, schreef Erasmus nimmer ‘mijn’ of ‘onze koning’ of
‘mijn’ of ‘onze keizer’; na 1519 gebruikte hij vrijwel altijd simpel Caesar
als hij Karel V in diens keizerlijke waardigheid bedoelde.76 Het is dan

71
72
73

74

75

76

Formeel werd pas in 1648 bij de Vrede van Westfalen het Zwitserse Eedgenootschap
van het Duitse Rijk losgemaakt.
Allen 1481; dl. 5, 525-528, aan Gian Matteo Giberti (Bazel 2 september 1524), ll. 53-54:
‘Adde quod haec Academia est unicum ornamentum Caesareae apud nos ditionis’.
Allen 1380; dl. 5, 312, Karel V aan Margaretha van Oostenrijk (Valladolid, 22 augustus 1523), l. 2; zie bijvoorbeeld wat Erasmus over zijn relatie met Karel V vanuit Bazel
schreef in de belangwekkende brief aan Mark Lauwerijns dd. 1 februari 1523, Allen
1342; dl. 5, 203-227, aan Mark Lauwerijns (Bazel, 1 februari 1523), ll. 62-85; vgl. Correspondentie, dl. 9, 303.
Allen 1615; dl. 6, 174-176, aan Marguérite de Valois (Bazel, 28 september 1525), ll. 2932: ‘Caesari non modo studium verum etiam pietatem debeo, nec id uno nomine:
primum quod sub illius ditione natus, deinde quod illi iam annis aliquot sim iuratus
consiliarius’.
Allen 1415; dl. 5, 391-394, aan Lorenzo Campeggio (Bazel, ca. 8 februari 1524), l. 64:
‘noster Carolus’ als één van de vele beschermers van zijn studiën; Allen 3049; dl. 11,
217-222, aan Peter Tomiczki (Bazel, 31 augustus 1535), l. 130: ‘Carolus noster’, wiens ziel
in handen van God rust.
Allen 457; dl. 2, 330-331, aan Johann Reuchlin (Calais, 27 augustus 1516), ll. 40-41: ‘illustrissimus Princeps meus Carolus’; Allen 480; dl. 2, 362-370, aan Guillaume Budé
(Brussel, 28 oktober 1516), ll. 5-7: ‘Cutbertus Tunstallus ... sui regis nomine apud
Carolum Principem nostrum orator’; Allen 534; dl. 2, 478-480, aan Guillaume Budé
(Antwerpen 21 februari 1517), l. 72: ‘Carolum nostrum’; Allen 584; dl. 2, 576-577, aan
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ook duidelijk dat als Erasmus in relatie tot zijn eigen positie ten opzichte van de vorst het woord princeps gebruikt, dat nooit met iets anders dan ‘vorst’ – of hoogstens met ‘Heer’ of ‘landsheer’ – mag worden
vertaald: Karel V was als Heer der Nederlanden Graaf van Holland en
derhalve Erasmus’ vorst omdat hij immers in Holland was geboren. Het
koningschap van Spanje en het keizerschap deden in dat verband niet ter
zake. In afgeleide zin gold dezelfde loyaliteit jegens de landvoogdessen
Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) en vooral Maria van Hongarije
(1505-1558) – vandaar ook briefwisselingen met lieden als Jean Carondelet
(1469-1545) – ‘consiliarius summus’ – en Nicolaus Olahus (1493-1568), de
vertrouweling van Maria van Hongarije.77
De identiﬁcatie met Karel V als zijn vorst betekende een duidelijke scheiding tussen ‘ons’ en de anderen. Wie ‘voor ons’ opereerde, kon op een
positieve grondhouding rekenen. Een fraai voorbeeld daarvan is wat
Erasmus over Georg van Saksen (1471-1539) te berde bracht: ‘U, allervoortreﬀelijkste Georg, ... kende ik van nabij toen u het naburige Friesland
voor ons bestuurde’, in dit geval namelijk voor Karel V als Graaf van Holland.78 Georg zou jaren later Erasmus overigens als ‘de Rotterdammer’

77

78

Thomas More (Antwerpen, 30 mei 1517), l. 28: ‘Carolus noster’; vgl. Allen 522; dl. 1, 498499, aan Anton van Bergen (Londen, 6 februari 1512), ll. 32-33: ‘Sed o terque quaterque
felicem Carolum illustrissimum Principem nostrum ...’; Allen 1006; dl. 4, pp. 56-57,
aan Albrecht van Brandenburg (Antwerpen, 15 augustus 1519, l. 14 ‘Carolus noster’; Allen 1079; dl. 4, 206, aan Silvestro Gigli (Antwerpen, 15 maart 1520), l. 9: ‘Caroli nostri’;
Allen 1101, dl. 4, pp. 259-260, aan Albrecht van Brandenburg (Leuven, 15 mei 1520), l. 3:
‘Carolus noster’; Allen 1117, dl. 4, 291-295, aan Germain de Brie (Antwerpen, 25 juni
1520), l. 28: ‘reditus nostri Caroli’.
Met Margaretha van Oostenrijk persoonlijk heeft Erasmus geen brieven gewisseld;
van de correspondentie met Maria van Hongarije zijn zes brieven bewaard gebleven;
de briefwisseling met Carondelet telt er tien en die met Olahus dertig.
Bestemd als Woord vooraf tot zijn Suetonius-uitgave, Allen dl. 2, 578-586; ll. 264-266:
‘Te vero, illustrissime Georgi, ... e propinquo cognovi, dum Phrysiam nobis infinitam administrares’; vgl. Contemporaries, dl. 3, 205-208. Het contact tussen Erasmus
en Georg van Saksen is met eenendertig bewaard gebleven brieven kwantitatief het
omvangrijkst van de briefwisselingen van Erasmus met vorstelijke personen. De geciteerde brief is waarschijnlijk de tweede daarvan. Hij werd voorafgegaan door een
brief die George in januari 1517 vanuit Weimar naar Erasmus had verzonden, Allen
514; dl. 2, 431, Georg van Saksen aan Erasmus (Weimar?, januari 1517?); Jules E.A.L.
Struick, Gelre en Habsburg, 1492-1528. Werken uitgegeven door Gelre, 30 (Arnhem
1960); vgl. Gisela Reichel, Herzog Georg der Bärtige und Erasmus von Rotterdam. Eine Studie über Humanismus und Reformation im albertinischen Sachsen (ongepubliceerd proefschrift Universiteit Leipzig), 1947.
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omschrijven.79 Deze benadering impliceerde dat Erasmus de Friese
weerstand tegen Georg als kwaad zag. Als onderdaan en raadsheer van
Karel V bezag hij deze situatie vanuit het perspectief dat hij eerder in zijn
plaatsbepaling van Bataaf zijn had vastgelegd: Karel was de rechtmatige
landsheer en Georg diens even rechtmatige vertegenwoordiger. In een
op 10 maart 1517 gedateerde brief schreef Erasmus over de mogelijkheid
dat ‘wij’ als ‘Fransen’ in een burgeroorlog verwikkeld zouden kunnen
raken:
Wij staan in elk opzicht zo dicht bij de Fransen, dat we veeleer
zelf Fransen zijn en het zal dadelijk een burgeroorlog worden
als wij, Fransen, met Fransen gaan strijden. Bovendien, wat is
raadzamer dan met deze naaste en vooral ook zo machtige buur
verbonden te zijn door welwillendheid? Een blinde haat tegen
de Fransen doet hen weliswaar aan een snelle en zekere overwinning geloven, maar ze herinneren zich niet hoeveel jaren
we vruchteloos streden met Gelre – het is immers nog onzeker
hoe de oorlog in Friesland verloopt. Maar stel dat de overwinning ons ten deel valt, wat kunnen de Turken en wie bijgeval de
naam van Christus nog meer haten dan zij, zich beter wensen
dan dat het mooiste en sterkste deel van het christenrijk te vuur
en te zwaard wordt verwoest en de bloem van onze godsdienst
op onwaardige wijze wordt vertrapt? Moge de almachtige God
verhinderen dat de gunst van de fortuin of de goedkeuring van
de vorsten zich voegt bij hun waanzin; maar dat is een ander verhaal [cursivering JvH]. 80
Dit citaat laat niet alleen zien hoe Erasmus met de gedachte van de Franse identiteit speelde, maar ook hoe hij zo’n ‘burgeroorlog’ zag in relatie
tot de eigenlijke opdracht van de christelijke wereld, namelijk een eensgezind front vormen tegen de Turken. Erasmus kenschetst de situatie
in Friesland, waarbij de ‘onzen’, namelijk gedacht vanuit de Hollandse
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80

Allen 1691; dl. 6, 313-314, Georg van Saksen aan Erasmus (Leipzig, 16 april 1526), ll. 7-8:
‘atque Roterodamum non audere contra hiscere’ [nl. tegen Luthers verhandeling over
de onvrije wil].
Correspondentie, dl. 4, 228; vgl. Allen 549, dl. 2, 500-502, aan Riccardo Bartolini (Antwerpen, 10 maart 1517), ll. 18-25 (de laatste hier cursief gedrukte woorden zijn in het
Grieks: ἀλλὰ ταῡτα ἡμῑν γε πάρεργα); n.b.: de uit Perugia af komstige Riccardo Bartolini
(ca. 1475-ca. 1529) was als kapelaan van kardinaal Matthäus Lang (1468-1540) destijds
ook zo’n beetje de hofdichter van Maximiliaan van Oostenrijk, zie Contemporaries, dl. 1,
97-98 (S. Füssel).
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grafelijkheid – de in dezen relevante waardigheid van Karel V – met de
dientengevolge als legitiem beschouwde aanspraken op Friesland, in
strijd kwamen met de weerspannige Friezen die werden gesteund door
Gelre en Frankrijk. 81 Herhaaldelijk zou Erasmus erop wijzen dat de gevolgen van de Hollandse aanspraken voor Karel V oorlog in Friesland betekenden, ook na 1524, toen Friesland ‘deﬁ nitief ’ in Karels Nederlanden
werd ingevoegd, al waren in die situatie juist religieuze geschillen inzet
van de strijd en liep Karel volgens Erasmus aan de pauselijke leiband. 82
Het is bon ton de loftrompet te steken over Erasmus’ af keer van geweld.
Het is echter onmiskenbaar dat Erasmus juist in het bewustzijn van en
die gehechtheid aan ‘ons’ niet terugschrok voor krachtdadig optreden en
dus oorlogshandelingen niet afwees. Georg van Saksen trad ‘voor ons’
in het krijt en in dat verband was wat men noemde de Zwarte Hoop (of
de Zwarte Hand), een bende huurlingen, een welkom instrument, maar
toen die band was verbroken, werd de loslopende meute een kwellend
kwaad dat tot diep in Holland doordrong en waartegen zo streng als
mogelijk moest worden opgetreden. 83 Eerder had Erasmus zich al geërgerd aan losgeslagen keizerlijke benden in Lotharingen en hun gedrag
geweten aan ‘verbazingwekkende spelletjes van de christelijke vorsten!’84
In dit verband is in de correspondentie van Erasmus een opvallende
plaats ingeruimd voor wat er eind juni 1517 in en rond Alkmaar gebeurde:
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84

Allen 1454; dl. 5, 473-474, Johann Botzheim aan Erasmus (Konstanz, 6 juni 1524), ll.
11-14: ‘Preterea his diebus quidam apud nos advena dicebat in Germania inferiori,
si bene memini, per Geldros suscitari nonnihil tumultus, fortassis subordinatione
Regis Gallarum’.
Allen 2371; dl. 9, 20-22, aan Willibald Pirckheimer (Freiburg im Breisgau, 29 augustus
1530), ll. 6-7: ‘Iam enim bellum ardet cum Phrysiis’; ll. 10-11: ‘Caesar videtur omnia
facturus ex praescripto Pontificis’; vgl. Allen 2366; dl. 9, 13-15, aan Lorenzo Campeggio (Freiburg im Breisgau, 18 augustus 1530), ll. 18-21: ‘Iam si Caesar pro sua pietate
prae se ferat animum ex Pontificis arbitrio omnia gesturum, periculum est ne non ita
multos sit habiturus faventes’; Allen 2375; dl. 9, 25-28, aan Andrzej Krzycki (Freiburg
im Breisgau, 30 september 1530), ll. 44-45: ‘Caesar pro sua religione fideliter exequitur
quod Pontifex iubet’; Allen 2376; dl. 9, 28-29, aan (Freiburg im Breisgau, 2 september
1530), ll. 19-20: ‘Caesar, ut est singulari religione praeditus, videtur omnia gesturus
ex praescripto Pontificis’; Allen 2472; dl. 9, 242-244, aan Antoine d’Albon (Freiburg im
Breisgau, 1 april 1531), ll. 32-33: ‘Is [sc. Karel V] pro sua pietate ac religiosa in sedem
Romanam observantia videtur facturus quicquid praescripserit Romanus episcopus’.
James D. Tracy, The Politics of Erasmus. A Pacifist Intellectual and His Political Milieu
(Toronto etc. 1978), 81-105; Allen 628; dl. 3, 50-52, aan Beatus Rhenanus (Leuven, 23 augustus 1518), ll. 32-33: ‘Atque hii ipsi paulo ante pro nobis pugnabant contra Phrysios’.
Correspondentie, dl. 3: Brieven 298-445, in een vertaling van M.J. Steens (Rotterdam 2006),
243; vgl. Allen 413, dl. 2, 244-246, aan John Fisher (St. Omaars, 5 juni 1516), ll. 43-46.
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Er bestaat een bende die men de Zwarte Hoop noemt. Die heeft
Alkmaar, een bloeiende Hollandse stad, ingenomen en geplunderd; het is er bijzonder wreed aan toe gegaan, ook als het om
vrouwen en kinderen ging, omdat ze zich fel verzetten. Als ze
een garnizoen van ook maar zeshonderd soldaten hadden gehad,
waren ze veilig geweest. En diezelfde lieden streden nog maar
pas geleden vóór ons (pro nobis) tegen de Friezen! ... Het was [de
Hollanders] zelfs op straﬀe des doods verboden Gelre binnen te
vallen nadat zij door de Geldersen waren geplunderd.85
Uit de Egmondse abtenkroniek blijkt dat ook de abdij van Egmond en
later Asperen aan de Linge door deze bende werd getroﬀen:
Vervolgens zijn zij [nl. de soldaten van de Zwarte Hoop] naar
Egmond opgerukt en hebben meer dan tachtig huizen in de
ﬁ k gestoken en ook nog het klooster en het dorp geplunderd.
Daarna trokken ze verder naar Limmen, Beverwijk en Spaarndam. ... Verder trokken zij in de buurt van de stad Utrecht naar
het land van Arkel en hebben daar met een sterke troep Asperen overvallen en die plaats, na bijna alle inwoners te hebben
omgebracht, geplunderd. Toen pas heeft de heer van Nassau
[Hendrik III (1483-1539)], de stadhouder van Holland, na een
omvangrijke troep soldaten te hebben gemobiliseerd, voornoemde Gelderse soldaten bij Asperen verdreven en hen tot op
Gelders gebied achtervolgd ...’. 86
Eind augustus 1517 kwaliﬁceerde Erasmus het optreden in Asperen als
‘erger dan Turks’ en twee jaar later beschouwde hij dat als een voorbeeld
van de gevolgen van tekortschietend landsheerlijk bestuur. 87 Nog in 1530
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Correspondentie, dl. 5, 58; vgl. Allen 628; dl. 3, 50-52, aan Beatus Rhenanus (Leuven, 23
augustus 1518), ll. 28-33; 35-36; vgl. James D. Tracy, Erasmus of the Low Countries (Berkeley etc. 1996), 95.
Victor J.H. Roefs, De Egmondsche abtenkroniek van Johannes à Leydis O. Carm. (Sittard
1942), 255-256.
Allen 628; dl. 3, 50-52, aan Beatus Rhenanus (Leuven, 23 augustus 1517), ll. 28-36; Allen
643; dl. 3, 64-75, aan Cuthbert Tunstall (Leuven, 31 augustus 1517), ll. 29-34; ll. 29-30:
plusquam Turcicam immanitatem; Allen dl. 4, 30-33, aan George Spalatinus (Antwerpen,
7 augustus 1519), ll. 71-82; vgl. mijn ‘Erasmus en de Turk’, 89-90.
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wees Erasmus in zijn roemruchte verhandeling over de Turkenkrijg op de
gruwelen van Asperen. 88 In Lotharingen en Holland ging het om ingehuurde troepen die zonder meer waren afgedankt en dus, in de woorden
van Erasmus, ‘mensen [moesten] zoeken die ... hun soldij mogen betalen’89 en die dus intussen om in leven te blijven bijna wel hun toevlucht
moesten nemen tot roven en plunderen. Om daar tegenin te gaan, bepleitte Erasmus zonder aarzeling het gebruik van geweld, meer nog, hij prees
de aartsbisschop van Keulen, omdat deze als enige vorst doeltreﬀend tegen die soldatenbenden had willen optreden.90 Toen die incidenten zich
voordeden, bevond Erasmus zich in Leuven, waarvandaan hij zojuist zijn
Querela pacis aan de Utrechtse bisschop Filips van Bourgondië (1465/661524) had opgedragen, zodat het begrijpelijk is dat hij was getroﬀen door
wat zich in Asperen had afgespeeld.91
Wat betekende ‘voor ons’?
Erasmus had zijn af keer van verdeeldheid al behandeld in een van zijn
eerste geschriften, de Oratio de pace et discordia, dat uit het eind van de
jaren tachtig van de vijftiende eeuw stamt. Daarin hekelde hij de onrust
die het Holland van zijn jeugd als gevolg van partijtwisten had geteisterd.92 In mei 1532 zou hij voor de zoveelste keer de gevolgen van dat soort
geschillen betreuren, met de verzuchting dat de Hollandse graaf vroeger
toch buitengewoon machtig was geweest.93 Later vergeleek Erasmus de
rivaliteit in de Nederlanden met de verstandhouding tussen de Engelsen
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Anton G. Weiler, ed., Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, et obiter enarratus
Psalmus XXVIII, ASD V, 3 (Amsterdam enz. 1986), 3-82; 52-54, ll. 405-407; vgl. Desiderius Erasmus, De Turkenkrijg, in een vertaling van John Piolon (Rotterdam 2005), 38.
Correspondentie, dl. 3, 253; vgl. Allen 413; dl. 2, pp. 244-246, aan John Fisher (St. Omaars,
5 juni 1516), ll. 44-45: ‘Mihi subolet a Caesare [nl. door Maximiliaan] dimissos
quaerere qui salarium illius vice dependat’.
Allen 829; dl. 3, 294-296, aan Thomas More (Leuven, ca. 23 april 1518), ll. 14-17: ‘Solus
episcopus Coloniensis, praefatus se sacerdotem esse, respondet si res ex sese penderet, ita tractaturum illos ut nequid posthac simile moliri possint’, met de persoonlijke opmerking: ‘het volk begreep dit en werd gedwongen toe te zien’, Populus hoc
intelligit ac ferre cogitur’; vgl. Allen 832; dl. 3, 302-304, aan Cuthbert Tunstall (Leuven, 24
april 1518), ll. 12-28.
Allen 603; dl. 3, 13-14, aan Filips van Bourgondië (Leuven, juli (?) 1517), kopnoot.
Marc van der Poel, ‘Oratio de pace et discordia contra factiosos ad Cornelium Goudanum’, in: Dirk Sacré en Marcus de Schepper, eds., ‘Et scholae et vitae’. Acta selecta van twee
colloquia van Orbis Neolatinus (Amersfoort 2004), 45-62. Nu ook in ASD IV, 7, 155-162.
Allen dl. 10, 18-19, aan Joost Sasbout (Freiburg im Breisgau, 3 mei 1532), ll. 16-31; 23-24:
‘At olim abunde magnificum erat esse comitem Hollandiae’.
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en de Schotten. Een slechte buur is een ramp en de verwarring is een
gevolg ‘van de strategische listen van de vorsten’, zoals Erasmus dat uit
voorzichtigheid in het Grieks formuleerde.
Hevig beangstigt mij de toestand in Holland dat nu eens door
de Denen wordt mishandeld – wat nieuw is – en dan eens door
de Geldersen, wat niet nieuw is,
schreef Erasmus aan Eustache Chapuys (ca. 1490-1556), de keizerlijke gezant aan het Engelse hof.94 Erasmus had een bijzondere hekel aan Geldersen, al was het alleen maar vanwege zijn ervaringen met de boekhandelaar Franz Birckmann († 1530), ‘het misdadigste creatuur dat de zon
ooit heeft aanschouwd’.95 ‘Ik werk nooit meer met Geldersen en <andere>
dronken eenogen’, schreef hij in ander verband.96 Waar hij Hollanders
hun botheid verweet, laakte hij de Geldersen vanwege hun sluwheid.
Beide negatieve karaktereigenschappen resulteerden echter, aldus Erasmus in zijn in 1535 verschenen handboek voor de prediker, de Ecclesiastes,
devotioneel gesproken in een vergelijkbare ‘evangelische terughoudendheid’, wat juist als compliment mag gelden, of verborg Erasmus in die
prudentia zijn wezenlijke mening en waren Geldersen en Hollanders in
dit opzicht (laakbaar) onverschillig?97
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Allen 2798; dl. 10, 205-207, aan Eustache Chapuys (Freiburg im Breisgau, 23 april 1533),
ll. 67-73; de strategische listen: τῶν ἀρχόντων λοξà στρατηγήματα; vgl. de Franse uitgave
van de brieven, Aloïs Gerlo, La correspondance d’Érasme, dl. 10, 1532-1534, Brussel 1981,
263 en n. 7.
Allen 1560; dl. 6, 56, aan Willibald Pirckheimer (Bazel, 25 maart 1525), ll. 13-14: Franz
Berckman ‘quo sol nihil <vidit> unquam sceleratius’; Colloquia, ASD I, 3, 321-324:
Pseudochei et Philetymi, Nederlandse vertaling: Gesprekken, 156-162: ‘De leugenaar en de
man van eer’; Contemporaries, dl. 1, 148-149 (I. Guenther en P.G. Bietenholz).
Allen 782; dl. 3, 234-235, aan Thomas Bedyll (Leuven, ca. 5 maart 1518), ll. 5-6: ‘Posthac
non agam mea negocia neque per Ghelri[o]s neque per ebrios unoculos’; vgl. Correspondentie, dl. 5, 245.
ASD V, 4, Ecclesiastes sive de ratione concionandi, ed. Jacques Chomarat (Amsterdam enz.
1991), 238, ll. 1001-1002: ‘Gelrius nativam astutiam vertat in evangelicam prudentiam;
Hollandus nativam simplicitatem evangelica prudentia condiat’. De vertaling van
prudentia – dat normaliter staat voor inzicht, verstand en dergelijke positieve percepties – is hier ‘contextueel’ gedacht: Erasmus bedoelt duidelijk niet ‘evangelisch
inzicht’, maar een verstandige omgang met de destijds vigerende opvattingen over
het evangelie, waarbij de prudentia waarschijnlijk vooral betrekking heeft op een neutrale terughoudendheid, die eventueel op onverschilligheid zou kunnen wijzen, wat
gezien de oorsprong van de redenatie, namelijk de Hollandse botheid en de Gelderse
sluwheid, mijns inziens geenszins onwaarschijnlijk is.
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Het ‘ons’ maakte Erasmus niet blind voor eigen gebreken en zijn volgzaamheid jegens Karel V had duidelijk zijn grenzen, zoals onder andere
blijkt uit een brief die hij op 18 augustus 1530 vanuit Freiburg im Breisgau aan de pauselijke legaat Lorenzo Campeggio zou hebben gestuurd.
Daarin schrijft hij het begrijpelijk te vinden dat de keizer aan geweldgebruik denkt – zoals in de strijd tegen de Friezen –, maar wijst hij ook
op situaties uit het christelijk verleden waarin bij diversiteit van religieuze gezindheid juist niet met wapenen werd gereageerd.98 Desondanks
spoorden Erasmus’ opvattingen meestal met een positieve waardering
van de bestaande verhoudingen. Dat klinkt door in zijn opmerkingen
over het optreden van iemand als Georg van Saksen en zijn commentaar op zoiets als de ‘kruistocht’ van Karel V tegen Tunis.99 Die laatste
onderneming was immers in zijn ogen schadelijk voor ‘ons’, omdat zij
verhinderde dat de Wederdopers in Münster – een groter gevaar voor
‘ons’ – adequaat werden bestreden.100 ‘Ons’ betekende orde op zaken stellen binnen het eigen machtsgebied en pas dan, op basis van de dan bereikte interne orde en vrede, optreden tegen wat dan ‘hen’ was. Erasmus
deelde met die overtuiging de opvatting dat alleen een in eenheid en
vrede verkerende christelijke wereld in staat was de ongelovigen succesvol te attaqueren.101
Georg van Saksen staat in de traditie van de goede vorst die ervoor zorgde
dat de partijzucht werd uitgeroeid, zoals Filips de Schone de ideale vredevorst voor de Nederlanden had kunnen zijn.102 Die vorst was ‘ons’ en
in diens gebieden vond Erasmus zijn vaderland in deze wereld. Met ‘voor
ons’, nobis, identiﬁceerde Erasmus zich met Karel V. Zijn aanstelling als
consiliarius hield in dat hij van de landsheerlijke machtsuitoefening deel
uitmaakte. Dat patroon past in de overgangsfase van een op persoonlijke
verstandhoudingen berustende feodale staat naar de territoriale staat,

98

Allen 2366; dl. 9, 13-15, aan Lorenzo Campeggio (Freiburg im Breisgau, 18 augustus
1530), ll. 6-56; of de brief inderdaad is verzonden, blijft de vraag, maar de tekst werd in
ieder geval wel bekend (Allen dl. 9, 13-14: kopnoot bij 2366).
99 Jan van Herwaarden, ‘The Spanish Cult of Saint James and Islam’, in Idem, ed., Between
Saint James and Erasmus. Studies in late-medieval religious life: devotion and pilgrimage in the
Netherlands. Studies in Medieval and Reformation Thought, 97 (Leiden/Boston 2003),
451-505, i.h.b. 493-505: Appendix: ‘The Emperor Charles V as James Matamoros’.
100 Allen 3043; dl. 11, 206-209, aan Damião de Goís (Bazel, 18 augustus 1525), ll. 106-110;
Allen 3048; dl. 11, 214-217, aan Bartholomeus Latomus (Bazel, 24 augustus 1535), ll. 6874; Allen 3049; dl. 11, 217-222, aan Piotr Tomicki (Bazel, 31 augustus 1535), ll. 116-137.
101 Vgl. mijn ‘Erasmus en de Turk’; Allen 2399, dl. 9, 68-69, Nicolaus Olahus aan Erasmus
(Augsburg, 25 oktober 1530), ll. 37-44; Allen 2411; dl. 9, 91-92, aan Lorenzo Campeggio
(Freiburg im Breisgau, ca. eind november 1530), ll. 91-95.
102 Zie mijn ‘Erasmus en zijn vorst’.
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waarin de zeggenschap zich – formeel ongeacht de persoonlijke status –
uitstrekt over alle onderdanen en Erasmus was niet alleen, maar voelde
zich ook onderdaan van ‘zijn’ vorst. Die vorst was Karel V wiens naam
hoe dan ook onverbrekelijk met de eerste uitgave van de Opera Omnia van
diens trouwe onderdaan is verbonden, zij het dat daartoe de bemiddeling van Viglius – een Fries! – noodzakelijk is geweest.103
Slotbetrachting
Onlosmakelijk is de naam van Erasmus aan zijn plaats van herkomst
verbonden: Erasmus Roterodamus. Geen dorp, stad, streek noch land
behoeven cosmopolitisme in de weg te staan. Een zelf bewuste Bataaf
als Erasmus kon even goed deel uitmaken van de Latiniteit als de Fries
Agricola, die de alomvattende Latiniteit zelfs had verrijkt. Kenmerkend
is wat Erasmus schreef aan zijn Friese vriend Johan Sixtinus:
Friesland ... schijnt jou ter wereld te hebben gebracht om met
de Romeinen te strijden om de eerste plaats in de wetenschap,
net als Afrika, dat altijd nieuwe wonderen voortbrengt, een
Hannibal baarde.104
Retoriek, zeker, maar wel veelzeggend, zij het niet eenduidig. Omdat hij
Fries was, zo zou deze zin kunnen worden begrepen, werd Sixtinus een
vooraanstaand wetenschapper. Echter, ook ondanks dat bereikte Sixtinus zijn status. Net zoals het Rotterdammer zijn voor Erasmus evenmin
een voorwaarde was geweest om zo’n befaamd geleerde te worden. Juist
in de weergave van al zijn mogelijke identiteiten laat Erasmus blijken dat
zo’n karakteristiek betrekkelijk is en dat een grootse lotsbestemming
niet van een bepaalde streek van herkomst af hankelijk is: zonder Afrika
zou Hannibal waarschijnlijk ooit ook wel ante portas hebben gestaan.
Friesland en het eigene dat de Friezen zichzelf toerekenen – en wat hun
ook toegerekend wordt – noopten me nog eens na te gaan hoe Erasmus
zichzelf karakteriseerde en hoe hij door anderen werd gezien tegen de
achtergrond van de hem omringende wereld. Duidelijk is in ieder geval, dat Erasmus, zonder zichzelf veel geweld aan te doen, heel wel naar
Friesland had kunnen verhuizen. Hij zou dan binnen de ditio van zijn
vorst Karel V zijn gebleven, immers, als graaf van Holland was Karel
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104

Allen IV; dl. 1, 56-71: Beatus Rhenanus aan Karel V (Sélestat. 1 juni 1540); Postma,
Viglius van Aytta, 60.
Correspondentie, dl. 1, 231; vgl. Allen 113; dl. 1, 261-265, aan Johan Sixtinus (Oxford, 28
oktober 1499), ll. 153-159.
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heer van Friesland. Maar ondanks zijn waardering voor diverse Friezen
uit heden en verleden zag Erasmus een verhuizing naar Friesland helemaal niet zitten.

i
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