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I. PRAELUDIUM
De naam van Erasmus zal nimmer
vergaan.
JOHN COLET

W

ellicht verbaast het u, lezer, een werk over Erasmus te
hebben ter hand genomen, waarvan bij eerste oogopslag
een zeer groot deel niet aan hem schijnt gewijd. Inderdaad is het anders. Wij willen bier niet, als reeds zo vaak en
boeiend is geschied, Erasmus op zichzelf beschouwen, doch hem
vooral vatten in zijn cultuurhistorische funktie: hem trachten te
begrijpen in verband met zijn tijd, di. met West Europa van
ongeveer 13 oo tot i600.
Indien reeds bij een boom de wortels de omvang hebben van
de kroon, hoeveel te meer moet dit dan het geval zijn met een
menselijke persoonlijkheid. Het gaat bier dus enerzijds om Erasmus' ideologische genealogie, die duidelijk een wijd vertakte noordelijke, en niet minder duidelijk een zeer wijd vertakte zuidelijke
wortel heeft — en de meeste uitlopers van de noordelijke wortel
buigen ten slotte ook weer naar het zuiden —, anderzijds om
zijn eigenaardige individualiteit, zoals die in wisselwerking met
de omstandigheden, waaronder hij geboren werd, leefde en
werkte, zich wel ontwikkelen moest.
De stelling Erasmus est homo pro se is slechts zeer betrekkelijk joist.
Niemand blijkt ten slotte iets op zichzelf te wezen: elk is produkt
van aanleg (erfelijkheid) en omgeving (omstandigheden), die
onophoudelijk op elkaar inwerken, en vaak osmotisch in elkander overgaan. De mens is een natuurlijk, sociaal en historisch
wezen: hangt samen met de streek, waarin hij werd geboren,
en met zijn soortgenoten in ruimte en tijd.
Echter, eenmaal ontstaan en tot bewustzijn van zijn eigenaardigheid gekomen, kan hij, daar elke menselijke aanleg een zekere
mate van denken en willen insluit, zichzelf als faktor in het uniS
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verseel cultuurproces erkennen en — om met Kant te spreken —
pogen te ontdekken „wat hij moet zijn, om werkelijk mens te
zijn". In zoverre hij dan deze ontdekking weer weet om te zetten
tot daad, verheft hij zich, door en ondanks zijn betrekkelijk toevallige individualiteit en het wisselvallig spel van zijn niet minder
betrekkelijk lot, tot een waarachtige persoonlijkheid, en neemt
aan de geschiedenis der mensheid scheppend deel.
Wij willen nagaan, uit kracht van Welke omstandigheden en
hoedanigheden een hoogst obscuur Herasmusje, weet ik waar te
Rotterdam geboren, zich tot de wereldbekende humanist Desiderius Erasmus Roterodamus aanvankelijk vrij toevallig, daarna
haast instinktief ontwikkeld, en op de duur steeds bewuster
gevormd heeft, en waarom, en hoe, het humanisme joist in hem
als opvoeder culmineerde.
Wij hopen, dat hiermee meteen heel wat vooroordelen en legenden worden opgeruimd, o.a. de veelverspreide mening, dat Erasmus niets meer zou hebben te zeggen aan, onze tijd.
Al zou zijn werk in alle opzichten volkomen zijn verouderd, dan
gaat er nog altijd grote opvoedende kracht uit van zijn magnetische persoonlijkheid, die mee verhinderen kan, dat aan ons
het woord van Lichtenberger wordt bewaarheid: „Wij worden
als originelen geboren, om als kopieen te sterven."
Erasmus als omstandigheid ten goede...

HANS HOLBEIN, ERASMUS, 1531-'32

II. RENAISSANCE EN HUMANISME
0 welk een geluk to leven, nu met der goden hulp
de ware studien wedergeboren worden.
MELANCHTON

rasmus wordt geboren in een kentertijd: tussen de uitvinding van de moderne boekdruldcunst, die hem zozeer ter
harte zal gaan, en de ontdekking van Amerika, die hem
meest ver zal blijven; tegen het hoogtepunt der renaissance, waarvan hij een der belangrijkste vertegenwoordigers is, en de inzet
van de hervorming, waarvan hij nooit zal willen weten; kortom
daar, waar de europese middeleeuwen omslaan in nieuwe geschiedenis, en de feodale verhoudingen worden verwrongen en
verdrongen door het al feller woekerend kapitalisme. Hij is een
priester, die eigenlijk geen priester wil zijn; een zeer zelfstandig
denker, die trouw blijft aan de Kerk. Temidden van het overal
opkomend nationalisme is hij een der laatste vertegenwoordigers
van het kosmopolitisch katholicisme. Tegenover het amoreel
optreden der moderne politici, vurig verdedigd door Machiavelli, handhaaft hij hartstochtelijk de traditioneel-christelijke moraal. Zijn „pacifisme", waarop zich steeds meer oorlogsbestrijders
zullen beroepen, is door en door konservatief van acrd. Anderzijds behoort hij tot hen, die met een beroep op de redo de oeroude godsdienst vrijwel geheel ontmythologiseren, en zo de vrije
gedachte voorbereiden: tegenover het verdorrend intellektualisme der kerkelijke dogmatics en het magisch gezag der geestelijke
overheden stelt hij het zedelijk gezag van het waarachtig menselijke, dat naar zijn oordeel met het goddelijke en redelijke tezamenvalt.
Toch voelt hij zich veeleer traditionalist dan revolutionnair. Deze
onbewuste revolutionnair heeft zelfs van elke revolutie een be-.
wuste afkeer. Hij wil eigenlijk op elk gebied ad fontes: terug tot
het oorspronkelijke — de bronnen — om van daaruit alles om-
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zichtig te hervormen. Zijn vlijmende kritiek op godsdienstige praktijken, opvattingen en gebruiken bedoelt vooral misbruiken op te heffen, en daardoor Rome's stelling te bevestigen. Om een heden, waarin hij geen toekomst ziet, te zuiveren
en te hernieuwen, bezielt hij zich aan een ideaal geschouwd
verleden.
Erasmus zoekt het vooral bij „de ouden": die latijnse en griekse
denkers, dichters en wijzen, wier levensopvattingen zijns inziens
met de diepste strekking van het evangelie samenvallen; en
bij die christelijke vaderen, die eens het oude denken met het
nieuwe evangelie welbewust poogden te harmoniEren. „Heilige
Socrates, bid voor ons!" roept deze christelijke priester haast in
vervoering uit...
Hoe vreemd dit op het eerste oog thans schijnt, feitelijk was dit
alles niets bizonders. Het werd in zijn dagen zelfs meer en meer
normaal. Het was een typisch tijdsverschijnsel.
De renaissance is ver uit het verleden opgekomen, en was allesbehalve — als men zo vaak beweerd heeft — slechts een eenzijdig
individualistisch-aesthetisch schouwspel. Ze was een diep ingrijpende gebeurtenis van universele strekking, waarbij, in verband
met de emancipatie van de zich machtig opworstelende burgerklasse, de laatmiddeleeuwse cultuurmens zich van zijn menselijke
waarde en waardigheid fier bewust werd, en alle schatten van
heden en verleden, alle weten en wijsheid, poogde aan te wenden ten dienste van een nieuw, overvloedig, veelzijdig, menselijk
leven. Uit de wereld van bankiers, die pausen in gouden boeien
gevangen hidden, en van vorstelijk rijke kooplui, die zich boven
de ridders verhieven, verspreidde zip zich onder de adel en aan
de hoven, tot bij de romeinse curie toe. Nieuwe rijken en gedeklasseerde edelen, geestelijken en leken van allerlei klasse en
stand werden door een vlammende geestdrift voor kennis, wijsheid, schoonheid, macht, geluk, glorie bezield, en vormden ten
slotte een snort cultuurgemeente, over alle europese grenzen
heen. Het woord umanista, waarin deze geestesbeweging werd
samengevat, vertolkt onmiddellijk de afkeer van de middeleeuwse
8
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hiernamaalsverheerlijking, en de toekeer tot het onuitputtelijk
rijke, menselijke Leven, die voor dit alles zo typerend waren.
Zonder twijfel kenmerkte zich deze grootse worsteling om zelfbevrijding door allerlei buitensporigheden en mateloos individualistische excessen. Op zichzelf is vrijwel al, wat Burckhardt
in zijn onvergetelijke „Die Kultur der Renaissance in Italien"
meedeelt, juist. Doch het sindsdien (186o) in omloop gebrachte
beeld van de „renaissance-mens", waarmee vooral Nietzsche zo
ziekelijk dweepte, moge op bepaalde individuen uit dit tijdvak
nog zo gelijken, het gelijkt slechts weinig op de grote geestelijke
voormannen des tijds. En hoe prachtig Michelet ook deze ganse
periode in zijn beroemde formule „de ontdekking van de wereld
en de mens" heeft saamgevat, men vergete nimmer, dat deze
een heel ander karakter had aan het begin, dan aan bet erode
van de renaissance. Ten slotte betekende zij voor ieder, elk ogenblik zelfs, jets antlers.
Die ontdekking was trouwens reeds tijdens de bloeitijd van de
gothiek begonnen. Doch thans werd men zich daarvan zo sterk
bewust, dat men zich in „de ouden", die het wonder des levens
66k zo hevig beleefd hadden, verrast herkende, en het antieke
opzettelijk als strijdmiddel tegen het officieel geldende begon aan
te wenden.
Veeleer dan uit individualistisch-aesthetische willekeur is het ontstaan der renaissance uit een mystisch-eschatologische traditie
te begrijpen, die samenhing met het oeroude geloof in de toekomst van een nieuwe wereldlente, en al meer zin kreeg in verband met de card van de nieuwe tijd 1 . Naar aanleiding van
de in de vulgaat gevonden nieuwtestamentische termen renasci,
renovari, reformari, hadden reeds Frans van Assisi, Joachim van
Fiore, Dante en anderen de noodzakelijkheid van „reformatie"
en „renaissance", „hervorming" en „wedergeboorte", verkondigd. In allerlei kringen, die met het overgeleverde en het bestaande niet meer tevreden waren, verwachtte men regeneratio,
nova vita: religieus-zedelijke vernieuwing. Egyptische, sumerisch1 Zie mijn „Vrede als Daad", I.
9
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babylonische, pythagorese, kabbalistische symbolen en figuren,
joods-christelijke zowel als hellenistisch-romeinse ideeen — al,
wat daarop maar kon worden betrokken, werd aktueler dan ooit.
Men voelde zich te wijs geworden voor de bekrompenheden
der feodaal-kerkelijke voogden, en boven hun leer en leven hoog
verheven: het ganse bestaan moest worden herzien door de homo
spiritualis, de „geestelijke mens", in wie men Christus, Prometheus en de ideate wijze der Stoa telkens weer anders samendacht, en die geroepen was .de wereld te richten 1 . De mens, als
microcosmos, spiegelde de macrocosmos; hij alleen had zelfbewustzijn en wit; hij alleen kon door zijn intelligentie op garde
wonderer werken. „Reformatie" betekende dus eigenlijk transformatie, „renaissance" vergoddelijking, tot homo universalis.
Eerst geleidelijk zou dit nieuwe bewustzijn worden ontmythologiseerd en verwereldlijkt.
Hegel heeft de scholastische wijsbegeerte een barbaarse verstandsphilosophie zonder werkelijke inhoud genoemd, waartoe
de mensheid nimmer kan terugkeren: het bovenzinnelijke miste
er alle werkelijkheid, het aardse alle goddelijkheid; de wetenschap had er geen grondslag, en de waarheid was er nog niet
het fundament der werkelijkheid; daarentegen had de antieke
levensopvatting, de humanitas der ouden, zich reeds gekenmerkt
door de konkrete aanwezigheid van alle geestelijke waarden in
het menselijk gemoed, en door een wetenschap, die op de
levende werkelijkheid was betrokken. Geen wonder, dat de re-,
naissance-mensen, die met de „gothische barbaarsheid" welbewust braken, zich al meer aan de ouden inspireerden, en dezen
als uit hun graven begonnen te verrijzen.
Dit betekent niet, dat zij ooit volstrekt schijndood zouden zijn
geweest. Ze hadden altijd tekenen van leven gegeven. Zelfs toen
Italié door de herhaalde invallen van westgothen, hunnen en
vandalen gruwelijk verwoest en gedeeltelijk ontvolkt was, bleef
er nog immer belangstelling voor kunsten en wetenschappen
nasmeulen, en een zeker verband met de antieke cultuur be1 I Corinthen II 1 5 .
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Renaissance en Humanisme
staan. Men leefde nu eenmaal temidden van de ruinen der
grieks-romeinse beschaving, tussen allerlei klassieke opschriften
en symbolen, ter-4 het van Dude handschriften wemelde. Ook
was het christelijke Rome, door zijn latijnse liturgie al dadelijk,
met de oudheid verbonden gebleven, en hadden de vorsten voor
hun diplomatieke betrekkingen en bewijskrachtige juridische dokumenten het latijn gehandhaafd. Tekenen ever wederoplevende
cultuur werden trouwens reeds duidelijk merkbaar onder Karel
de Groote. Keizer Otto I (938-973) liet zelfs kisten vol handschriften
verzamelen en over de Alpen brengen, zodat de kennis der klassieke
oudheid zich tot in Ierland toe verspreidde.
De geniaalste denker van dit verre tijdvak, Joannes Scotus
Eriugena, die in het midden van de IXe eeuw Frankrijk, Italie,
en waarschijnlijk ook Griekenland bereisde, bestudeerde met
waarlijk universele belangstelling niet alleen latijnse, griekse,
arabische, chaldeeuwse en andere „heidense" literatuur, maar verklaarde openlijk, dat hoewel z.i. het kerkelijk gezag niet met de
rede in strijd kon zijn, de rede toch boven alle gezag was verheven. Beide vloeiden voort uit dezelfde goddelijke bron. Doch
het geestelijk gezag was niets dan de door de rede der vaderen
gevonden waarheid, oorspronkelijke, goddelijke wijsheid, die
eerst daarna officieel overgeleverd was. God, het heelal of de
natuur, is een alomvattende Eenheid, waarin ieder en alles zijn
plaats heeft om, in verband met al het andere, slechts vandaar uit
to kunnen worden begrepen door middel van de Logos, de universele rede 1 . Waarachtige religie is een met waarachtige philosophie, en het officieel godsdienstig gezag geldt slechts voor onmondigen en zwakken: geestelijk volwassenen hebben het niet
meer nodig. De mens is tot vrijheid geboren, en de ware vrijheid bestaat in bet zich vereenzelvigen met het alomtegenwoordig-goddelijke wezen.
Geleidelijk was deze zeer grote ier teruggegaan van de latijns-,
op de grieks-christelijke traditie, die in menig opzicht slechts
een voortzetting der v66rchristelijke griekse wijsbegeerte was.
1 Johannes I 1—z.
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Doch als een eenzaam, onbegrepen wonder had hij domhoog
boven zijn tijdgenoten uitgestaan. Hem was het lot van alle
voorlijken beschoren: Erst die Zweitkommenden werden die Sieger
sein. Zijn geestelijke opvolger, Nikolaas van Kues, werd zes
eeuwen later geboren en — nog nauwelijks begrepen.
Intussen waren Plato en Aristoteles zelfs in de kloosters nimmer
geheel vergeten, en evenmin Ovidius, Vergilius, Cicero, Lucanus,
Seneca, Quintilianus. Hoe fragmentarisch en gebrekkig de overgebleven teksten en vertalingen ook waren, en hoe diep ten slotte
de klassieke opleiding verviel, voor het middeleeuws bewustzijn
waren „de ouden" altijd present gebleven.
In Italiè was zelfs de opvoeding van leken door leken nooit geheel verloren gegaan. Te Ravenna, dat als hoofdstad van het
exarchaat tot het midden der Ville eeuw bij het Oost-Romeinse
Rijk had behoord, was de openbare juristenschool altijd blijven
bestaan. Te Bologna was een dergelijke hogeschool, waarschijnlijk eveneens van byzantijnse oorsprong, gevestigd, die door het
onderricht van Irnerius om en bij het jaar I000 beroemd was
geworden en de kennis van het romeinse recht al wijder om
zich been had verspreid. Salerno was sinds eeuwen middelpunt
van het onderwijs in de geneeskunde — ook bier had men met
een onafgebroken voortzetting der oudheid te doen — en de
werken van Hippocrates, Gallenus e.a. waren er reeds in de VIe
eeuw uit het grieks in het latijn vertaald. Voortdurend was het
met Byzantium verbonden gebleven, en bovendien van Sicilie
uit beinvloed door de arabische cultuur, die de westeuropese
verre voor was, en zelf weer zoveel aan de griekse wetenschap
te darken had.
Van de XIe eeuw of werd in Italie het onderwijs van leken door
leken, dat meest een partikulier karakter had gedragen, te Perugia,
Padua, Pisa, Piacensa, Florence en elders, steeds stelselmatiger
door de stedelijke overheden of de vorsten officieel georganiseerd. Gewoonlijk onderwees dan elke hogeschool een enkele
tak van wetenschap.
In 1224 stichtte keizer Frederik II te Napels de eerste staats12

Renaissance en Humanisme
hogeschool tot vorming van ambtenaren en rechtsgeleerden; in.
1231 voerde hij de Constitutie van Melfi in, merkwaardige samenvoeging van normandisch, romeins en arabisch recht, waarin
het politieke leven principieel aan alle klerikale voogdij werd
onttrokken en de grondslag gelegd voor de moderne, burgerlijke, militaire en financiele administratie. Overigens —ten dienste
van het vorstelijk absolutisme —: bier ontstond de eerste moderne
staat. De keizer liet zelfs augustales slaan, met als opschrift
IMP ROM CESAR AUG, als beeldenaar zijn gelauwerd profiel, en op de keerzij een adelaar met de naam FRIDERICUS.
Zijn optreden was de logische consequentie van dat van Rogier
II (1093-1154), die al wat de noormannen vroeger in Italie hadden
veroverd, tot e'en machtig rijk had verenigd, dat hij, reeds „burgerlijk nuchter", met volkomen verdraagzaamheid voor alle geloof, ras en taal, op zakelijk-rationele wijze had georganiseerd.
Zo had men zich, op grond van allerlei motieven, met behulp
der antieke overleveringen Binds Lang aan de feodale beperkingen
min of meer weten te ontwringen. Doch ten gevolge van de veranderde maatschappelijke toestanden — de overgang van de pro-dukten- in geldhuishouding vooral — en de daarmee samengaande nieuwe geestesgesteldheid, kregen „de ouden" thans
plotseling een veel sprekender betekenis; werd de algemene aandacht voor hun leven en streven, hun denken en dichten hevig
gespannen; maakte zich de belangstelling der klassiek gerichten
bewust van de kerkelijke opvattingen en overleveringen los, en
kwamen zij daar zelfs zeer kritisch tegenover te staan. In zover
kan men de renaissance the revival of learning noemen.
Maar ze was meer! Het humaniteitsbegrip, dat de ideologische
grondslag van de renaissance vormde, gold ten slotte een nieuwe
cultuuridee, waarvolgens de mondig wordende middeleeuwer
poogde, zichzelf in vrijheid te verwerkelijken. Hadden vroeger
kunsten en wetenschappen — tot de wijsbegeerte, die ancilla
theologiae toe — principieel in dienst van een alles opeisend,
bovenwereldlijk God gestaan, voor Wiens toekomstige ontmoeting men zich op aarde huiverend voorbereidde, thans werden
13

Renaissance en Humanisthe

zij bewust in dienst van geluk en veredeling van de zich vergoddelijkende mens gesteld, die, de natuur onderwerpend, zich
eindelijk weer thuis begon te voelen in het al.
Onder invloed van de literae humaniores worstelde de renaissancemens zich m.a.w. uit de boeien der dogmatisch-hierarchische
traditie los. Om nog eens Hegel te laten spreken: naar aanleiding
van de studia humaniora begon de geest zich uit zichzelf te bewegen en hervond zo doende bij de ouden „zijn eigen zelfheid"
terug.
Dante's kosmisch denken, hoezeer nog typisch middeleeuws van
gestalte, was tegen 13oo al inzover wezenlijk modern — en
daarmede tevens klassiek —, als de waarheid hem niet meer van
buiten of geopenbaard, dock van binnen uit geinspireerd werd.
Bierens de Haan merkt op, dat wat bij Sint Bernard theologie
was geweest, door Dante anthropologisch werd omgezet. Zijn
erotische inspiratie was wezenlijk platonisch. Hoe wist hij trouwens de antieken te waarderen, en zich aan hen te bezielen!
Geen wonder, dat men reeds bij hem — en bij zijn vriend Giotto,
die met de statisch-hierarchische schilderstraditie (la maniera greca,
d.i. hier: het byzantijnse schema) brak, om tot liefdevolle weergave van natuur en leven weder te keren — de renaissance, die
vita nuova, heeft willen doen beginnen; ja zelfs bij de architektbeeldhouwer NiccolO Pisano, en zijn noon Giovanni, uit de
XIIIe eeuw.
Pisa ligt al te veel door het later zo glorieuze Florence overschaduwd. Oorspronkelijk aan Byzantium onderworpen en daardoor met de oudheid verbonden, had het in zijn zelfbevrijdingsstrijd tegen het griekse rijk zijn vloot zo sterk ontwikkeld, dat
her aan de felle, van Sicilie uit ondernomen aanvallen der saracenen weerstand had kunnen bieden, ja, tot aanval op Calabrie,
Sicilie, Afrika zelfs, overgaan. Deelname aan de kruistochten had
Rijn handel en bankwezen in alle levantijnse en byzantijnse steden
bevorderd; zijn dappere zeelieden en kooplui hieven het monopolie van de arabisch-byzantijnse doorvoerhandel, en de daarmee samenhangende culturele middelaarsrol, op. Zijn burgers
14

O
O
;4

cE;)'

U
CS'

z
(;)

O
O

U
U

Renaissance en Humanisme

hadden het gevoel, de strijd der romeinen tegen Carthago op-nieuw te beleven; ze lieten hun stadsgeschiedenis dan ook met
een grootse herinnering daaraan beginnen. Om en bij 1200
richtten zij op oudromeinse wijs ter ere van de stedelijke schutspatroon, Wiens bather in de krijg steeds vooroptrok, in zwart en
wit marmer een schitterende tempel op: vijf schepen, door Brie
gekruist, met arkaden en zuilengangen rijk versierd, en fier door
een koepel gekroond, waarnaast zich een prachtige klokketoren,
door een gelukkig toeval weldra exotisch schuin, zou verheffen.
Sedert Buschetto en Rinaldo voor de verbaasde ogen der aanschouwers de oude basilika ongekend-verheerlijkt hadden doen
herrijzen, was Pisa's bouw- en beeldhouwlust niet meer te stillen.
Zich aan etruskische en griekse voorbeelden bezielend, schiep
Niccole in de doopkapel een zevenhoekige kansel, in welks
reliefwerk hij de antieke vormen op de hoogst oorspronkelijke
wijze deed herleven en het joods-christelijk evangelie haast tot
een griekse godenwereld omstyleerde. Dynamischer nog, veel
vrijer en moderner, bracht Giovanni Pisano de tafrelen, die zijn
vader reeds zo origineel verbeeld had, op de befaamde kansels
te Pistoja en Pisa in relief. Alles was bier veredelende handeling
en aandoening geworden; diep menselijk sentiment brak door
het mythologisch drama heen.
Thode vond de eerste sporen van het. moderne levensgevoel
reeds bij Frans van Assisi, om en bij 1200. Het is inderdaad niet
te ontkennen, dat deze nog altijd zo presente heilige — die
trouwens allerlei ketterse tradities voortzette — reeds zeer duidelijk van binnen uit geinspireerd werd, alle kreaturen, in het bizonder zijn „broeder Zon", oneindig beminde, en een voortdurend beroep deed op het menselijke in de mens: de waarheid des
christendoms moet volgens hem niet met het verstand, maar
met het hart worden opgenomen. Wie, door de goddelijke liefde
bezield, Christus navolgt, is daardoor zelfs van de zonde der
ketterij bevrijd; de leer is bijzaak: het gaat om zuiver leven.
Michelet zag dan ook meermalen de middeleeuwen eindigen
en de renaissance beginnen:
Is
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bij de opkomst der lekenpoezie en het wetenschappelijk optreden
van Abelardus, in de )(He eeuw in Frankrijk;
bij het „Eeuwige Evangelie" van Joachim Floris, in de Mlle
eeuw in Italie;
bij Dante's „Goddelijke Komedie";
bij het begin van de boekdrukkunst, het wederopleven der oudheid, de ontdekking van Amerika en het ontstaan van de nieuwe
kosmologie, in de XVe en XVIe eeuw.
Inderdaad is de grens hier overal en nergens: in het groot gezien, vindt de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe
geschiedenis uiterst geleidelijk plaats, en treft men de middeleeuwen nog ver in de nieuwe geschiedenis, en deze reeds diep
in de middeleeuwen aan.
Petrarca was met dat al de eerste, die, als bewust „humanist",
zijn voile aandacht op de menselijke waarde en waardigheid
richtte, en het wereldontkennend Christendom de rug begon toe
te keren. Als knaap had deze uitzonderlijke notariszoon in de
handschriften zijns waders Cicero „ontdekt". Getroffen door het
rhythme en de welluidendheid van diens taal, begon hij oude
latijnse dokumenten te verzamelen. Zijn wader, van oordeel, dat
hij met dergelijke dingen slechts zijn tijd verdeed, wierp op een
kwade dag de verzameling in het vuur. Doch Francesco wist
door zijn smeekbeden de reeds verzengde Vergilius en Cicero —
die „ogen der latijnse taal" — te redden. Onder de grootste opofferingen ging hij zijn ganse leven, half Europa afreizend, met
het bijeenbrengen, kopieren en herstellen van oude teksten door.
De mens was hem een denkend, willend, voelend, in deze
wereld werkend en levend wezen, op zoek naar wijsheid en
schoonheid; al wat hij bewust verricht, overpeinsd, gedicht, gedroomd, ervaren en beleefd had, was belangrijk, al dadelijk —
in het italiaanse verleden. Zo werd het heidens Rome Petrarca's
nieuwe vaderland, en de oudheid hem een bron van ongekend
leven, waarvoor hij overal belangstelling trachtte te wekken,
opdat zij nimmer meer door „de golven der barbaarsheid"
zouden worden verzwolgen. Hij droomde zelfs van een herboren
i6
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ItaliE, dat heersen zou tot ver in Afrika... „Oud metselwerk —
riep Petrarca uit, voor de romeinse ruines te Baja staande —
maar geheel nieuw voor een moderne ziel !" Zich aan Horatius,
Vergilius en Ovidius inspirerend, schreef hij de beste gedichten
van zijn tijd. Niet minder fier dan Dante moist hij zich poeta, en
nog wel in de vaderlandse oertaal: het latijn! Doch om dit zo
zuiver mogelijk te schrijven en te spreken, moest men de oorspronkelijke uitdrukkingswijzen der ouden, die door het „monniks- en keukenlatijn" der „theologisten" geheel vertroebeld
waren, weder kennen leren, zoals men, om zo zuiver mogelijk
te denken, de oorspronkelijke reden en vertogen der klassieke
wijsgeren moest hervinden, die in de loop des tijds door talloze
fouten, misverstanden, en onachtzaamheden van onwetende afschrijvers verduisterd waren. Letteren en kunsten niet minder dan
wetenschap en wijsbegeerte eisten dus voor alles kritisch onderzoek. Vandaar Petrarca's leuze ad fontes — terug tot de bronnen —
die oneindige weerklank vond.
En bij tekstkritiek noch bij wijsgerig onderzoek kon enigerlei
officiEle autoriteit, zelfs niet de overal zo hoog geschatte philosophus Aristoteles, gelden. Reeds Petrarca Wilde slechts met een
enkele maatstaf rekening houden: het redelijk inzicht, de eigen,
menselijke ratio. Als een program luidde dan ook de titel van zijn
strijdschrift tegen de akademische wetenschap: De sui ipsius et
multorum Ignorantia — „Over eigen Domheid en die van vele
anderen" —, waartegenover hij de ware eloquentia stelde, die niet
alleen zinrijke welsprekendheid maar, als nog Hader blijken zal,
een geheel nieuwe levensstijl was.
„De eigen levenservaring gaat voor alles; de mens moil zich
zelf verwerkelijken" — aldus heeft Groethuysen Petrarca's
diepste motieven saamgevat. Des te juister, omdat de Vader van
het Humanisme, als hij genoemd zou worden, nog altijd sterk
onder de invloed van de franciskaanse conceptie der eenvoudige
en spontane, godsdienstige beleving stond. Toen enige officiEle
geleerden hem op wetenschappelijk-theologisch terrein „boerse
onwetendheid" voorwierpen, aarzelde hij geen ogenblik om,
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evenals later de geuzen, een kleinerende kenschetsing als onderscheiding te aanvaarden. Op religieus gebied was, naar zijn
mening, het op levenservaring berustend oordeel van een Dude
visser of een ongeletterd boerenvrouwtje oneindig dichter bij de
hoogste kennis dan de kronkeligste hersenspinsels der beroemdste
doktoren; 's mensen natuurlijke, gezonde oordeelskracht ging in
Naar simplicitas boven de gekunstelde afleidingen der scholastieken verre uit.
Echt antwoord van een door-zich-zelf-gevormde! Inderdaad
kan men op de autodidaktische inslag in het humanisme nooit
genoeg nadruk leggen. Walser verklaart het succes van Petrarca's
optreden vooral bij notarissen, schoolmeesters, monniken, kooplui en andere leken in de eerste plaats psychologisch: zij konden
er prat op gaan, hun kennis en kunst niet aan akademische
meesters en doktoren, dock enkel aan eigen vlijt en begaafdheid
te darken. Doodgewone kloosterlingen en onaanzienlijke burgers, die door eigen studie de klassieke grondslagen der cultuur
tot op zekere hoogte hadden leren kennen, verlustigden er zich
telkens in vast te stellen, hoe schandelijk „onwetend" de domini
doctores waren. Door hun kennis en bekwaamheid zouden zij
zelfs maatschappelijke macht veroveren: wereldlijke en geestelijke vorsten, de ruwste condottieri zagen zich eindelijk genoodzaakt, de nieuwe letterkundigen in hun dienst te nemen, omdat
zij cultureel hun minderen waren geworden.
Anderzijds kreten de dragers van de officiEle wetenschap en
godgeleerdheid hun steeds hinderlijker aanvallers voor paganisten uit, en verweten hun verdachte belangstelling in de „wellustige" heidense litteratuur. Het antwoord luidde echter, dat de
klassieke dichters en denkers zeker niet immoreler waren dan de
oudtestamentische schrijvers, en op overeenkomstige wijze behoorden te worden begrepen. Petrarca's vroomste leerling Coluccio Salutato verklaarde, dat zoals men het bijbels anthropomorphisme en allerlei misdaden en onzedelijkheden, die men in
het 0. T. zou kunnen vinden — het ganse Hooglied inlduis —,
allegorisch placht uit te leggen, men met overeenkomstige ver18
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schijnselen in de grieks-romeinse litteratuur hetzelfde behoorde
te doen. De legende van Leda en de zwaan — die een belangrijk
thema voor de nieuwe schilderkunst zou worden — werd dan
ook zó algemeen als symbool der onbevlekte ontvangenis opgevat, dat zij zelfs op een der toegangsdeuren tot de St. Pieter
zou kunnen worden verbeeld...
Meer en meer ontdekte Petrarca achter het wederoplevend Oude
Rome het eeuwig jonge wonder van Griekenland. Van Bernard
Berladm, een monnik uit Calabrie, beroemd om zijn grote kennis, hoopte hij ten slotte grieks te zullen leren om Homerus,
Plato, Aristoteles en Euclides te kunnen lezen in — het oorspronkelijke.
Dit ging niet door. Maar de richting was aangegeven. Geinspireerd door de florentijnse latinist Giovanni de' Strada, wijdde
Boccaccio, die door zijn wader vergeefs eerst tot de handel, dan
tot de studie van het kerkelijk recht was gedwongen, zich geheel
aan de oude en nieuwe letteren. Na zijns waders dood reisde
hij naar het stralend VenetiE, dat, joist op de grens tussen de latijnse en de griekse wereld gelegen, geregeld met het helleens
georienteerde Byzantium in verbinding gebleven was.
Veneties beroemde zeemacht had zich eerst recht ontwikkeld,
sedert het zich, met Constantinopel verbonden, tegen de noormannen heldhaftig had verweerd. Als dank voor de bijstand
hadden de venetianen bij de Gouden Bul van 1082 het handelsprivilegie voor het ganse griekse rijk ontvangen. Welds wedijverde de lagunenstad niet slechts op commercieel en politiek,
maar ook op cultureel gebied met haar byzantijnse voorbeeld,
en poogde dit in oosters-phantastische pracht nog te overtreffen.
Sinds de reliquieen van Sint Marcus, de evangelist, uit Alexandria
naar VenetiE plechtig waren overgebracht, was diens kosmisch
zinnebeeld, de leeuw, haar machtig symbool geworden, en ten
slotte vereerde zij hem, naar voorbeeld van de Twaalf Apostelen
Kerk te Constantinopel, met de weelderigst denkbare tempel.
In daze wereld van vivere risolutamente, moest letterlijk alles
worden geimporteerd: over zee vanuit de Levant en het Byzan19
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tijnse Rijk, en over land van uit Italie, de terra firma. Met hun
voortdurend aangroeiende rijkdommen konden de heren van
dit wel zeer grootse, zuid-europese Amsterdam zich, wat zij ook
maar wilden, en vanwaar ook, kopen. Seigneurlijk schonk dan
ook Venetie aan Petrarca een paleis, tegen de belofte, dat hij
zijn unieke handschriftenverzameling aan de stad vermaken zou.
Hier, waar reeds in de VIIIe eeuw griekse geleerden elkaar hadden opgevolgd, vond Petrarca's vurigste leerling, Boccaccio een
reizend grieks grammaticus, Leontius Pilatus. Hoe antipathiek,
en zelfs vuil, die twistzieke gelukzoeker ook was, Boccaccio nam
hem triomfantelijk met zich mee naar huffs, omdat deze rondzwervende geleerde nu eenmaal „de sleutel der gelukzaligheid"
bezat: de kennis van Homerus en van Plato in — het oorspronkelijke.
Zo vlamde in Italie een gloeiende passie voor de latijnse en griekse
klassieken op, die men benijdde om het edele rythme, de rijk
gedifferentieerde vormen en het treffend uitdrukkingsvermogen
van hun onuitputtelijke talen. Een ongekende verzamelwoede,
een ware jacht naar handschriften, beelden, bustes, vazen, gemmen, munten — naar wat maar antiek was, brak los. Men verviel zelfs een ogenblik — merkwaardig geval van verwereldlijkte reliquianverering — tot bet aanbidden van een paar opgegraven romeinse lijken, waartegen de overigens veel gedogende kerkelijke overheid wel maatregelen moest nemen.
Uit de nieuw gewonnen kennis rees een visioen van wijsheid
en schoonheid op, in verband waarmee men zijn eigen, nieuwe
levenswaardering viktorieus vertolkte. Men ging m.a.w. maar
niet slechts op de oorspronkelijke antieke tradities terug, doch
poogde tevens zelf, naar voorbeeld van de ouden, oorspronkelijk to Leven. Slechts in zover was de renaissance een „wedergeboorte” der oudheid, die men, onbewust natuurlijk, zeer sterk
bijretoucheerde, en wel — naar zichzelf. En zichzelf grimeerde
men dan vaak weer naar die voorbeeldige ouden.
Vandaar, dat tegen het midden der XVe eeuw Flavio Biondo
zijn nieuwe wereldgeschiedenis beginners deed in 41o, het jaar,
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dat Rome voor het eerst veroverd was door de gothen. Daarv66r lag de grote cultuur, sindsdien door barbaren verwoest, de
gezegende wereld der vaderen, waarvan nog altijd ontelbare halfvergane monumenten in zwijgende welsprekendheid getuigden.
Daarna was alles „gothisch” geworden, „barbaars”. De twaalfd'eeuwse uitdrukking mirabiiia Romae, dat op de christelijke oudheid had geslagen, kregen zo plotseling een nieuwe betekenis.
In dezelfde geest noemden de letterkundigen de latere, hoekig
of schuin geschreven manuskripten „gothisch”, de karolingische
daarentegen, die zij voor klassiek aanzagen, werden met het
praedikaat antiqua vereerd. Zodat het woord „antiek” juist ging
beduiden, wat voor het modernst bewustzijn het allerlevendst
was! Inderdaad was men, dank zij de stedelijke ontwikkeling
en de opkomst ener nieuwe burgerij, cultureel gesproken, in
duizenderlei opzicht „tijdgenoot” geworden van — de ouden.
In 1414 trok de driewerf gekroonde Johannes XXIII met een
gevolg van zeshonderd personen naar Konstanz, waar een eind
aan het pauselijk schisma zou worden gemaakt. Op dit oecumenisch concilie heersten niet, als vroeger in dergelijke gevallen,
bisschoppen maar geleerden. Ander teken des tijds: Christus'
Stedehouder was niet slechts door een uitgelezen schare humanisten vergezeld, doch ook door zijn bankier Cosimo de' Medici,
de Rothschild van die dagen.
Te Konstanz deelde de geestdrift der italianen voor de ouden
zich aan talloze vertegenwoordigers der noordelijke landen mee,
en plantte zich vandaar voort, tot in Engeland toe. Onvermoeid
joegen de overalpse gasten de kloosterrijke streken van de BovenRijn of op zoek naar oude handschriften om, als zij zeiden, „de
doden op te wekken" 1 . Zij hoorden ze als uit het stof der
1 Deze „jacht" was echt humanistisch. Het moderne intellekt voelde zich
zowel boven de „barbaarse" clerus en de „onwetende" monniken als de
traditionele „adel" uit. „Van de ware adel — verklaarde Poggio in „De
Nobilitate" — is iemand des te verder verwijderd, naarmate zijn voorvaderen
Langer koene misdadigers zijn geweest." De hartstocht voor de jacht, die
de ridderstand, kenmerkte, was dan ook slechts een bewijs van zijn morele
armoe, zijn gebrek aan innerlijke beschaving. De nieuwe nobilitas ken21
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eeuwen roepen: „O mannen, die de latijnse taal bemint, verlost
ons uit de duistere kerkers der barbaren!" Cicero, Lucretius,
Plautus, Petronius, Statius, Flaccus — welk een onverhoopte bait!
De kwikzilverachtige sekretaris van den onfortuinlijken pans, Gian
Francesco Poggio Bracciolini, Wiens levendige srijl de literatuur
vernieuwde, toverde na het concilie, tijdens zijn rondzwervingen
door Midden Europa, uit een hol in het klooster te St. Gallen,
dat Haar zijn oordeel zelfs voor misdadigers ongeschikt was, vanonder lagen veil en stof zelfs een exemplaar te voorschijn van
Quintilianus' „De Institutione oratoria", een volledig betoog over
jeugdopvoeding uit de Ie eeuw na Christus, dat tot nog toe
slechts fragmentarisch bekend was. Beinvloed door Seneca, Domitius Afer en Cicero, Ham Quintilianus het standpunt van Cato
de Censor in, dat slechts een goed mens een werkelijk redenaar
kon wezen. Doel der opvoeding was volgens dezen edelen romein
het kweken van mensen van karakter en universele cultuur.
Dat alles beinvloedde ingrijpend het onderwijs. Eruditio et eloquentia, algemene ontwikkeling en welsprekendheid, werden het
opperst doel. Dit moet vooral niet te oppervlakkig worden be-.
grepen. Wat algemene ontwikkeling betreft: men begon steeds
meer te beseffen, dat het kerkelijk Christendom uit een veel
wijder en dieper wereld van wijsheid en schoonheid was opgekomen, dan men in de kloosters zelfs maar vermoedde. Kennis
der oude talen ontsloot dus opnieuw de poorten tot dit sinds
merkte zich niet door grove oorlogsmoed en ruw geweld, maar door een
heel wat edeler virtu!, d.i. deugd: stadium humanitatis. Volgens Antonio
Ferrari behoorden zelfs de doorluchtigste heren, voorzover zij van kennis
en welsprekendheid gespeend waren, tot het „gepeupel". En indien Alberti
welbewust poogde, rijkdommen te veroveren, zo deed hij dit toch slechts
met het doel, „nobele passies" te kunnen bevredigen en zijn geld te kunnen
besteden „niet aan renpaarden", maar aan boeken, gebouwen en alles, wat
schoon was. Zo werd het renaissancistisch ideaal niet meer kerk, klooster
of burcht, maar de villa, waar men, door een harmonische natuur en edele
cultuurprodukten omgeven, met „humanistisch" ontwikkelde mannen en
vrouwen van de meest verschillende afkomst en stand zich gemeenschappelijk in wijsheid en schoonheid verdiepte, en een nieuwe zin gaf aan het
nieuwe leven.
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lang verloren paradijs; door bestudering van de klassieke literatuur openden zich niet slechts ongekende verschieten in het verleden, maar ook onuitputtelijke culturele mogelijkheden voor
de toekomst. En wat welsprekendheid aangaat, deze kon zonder
twijfel oppervlakkig, zelfs vulgair-sophistisch opgevat worden —
wij komen hierop terug —. Maar het behoefde niet. De verantwoordelijksten begrepen de menselijke „spraak" als vertolking
van gedachten: uitgesproken rede. Moest de rede zich niet belichamen in spreken, al ware het slechts in de primitieve taal
der gebaren? Eiste zuivere rede dus geen welsprekendheid?
Men dacht op voorbeeld der ouden ratio (in de zin van denken)
en oratio (in de zin van ordelijk verbonden gedachten) drianig
met orator of redenaar samen; en orator weer met poeta, dat,
grieks opgevat, niet slechts dichter, maar ook schepper, scheppend dichter, dichtend schepper, kunstenaar dus beduidde: rusteloos voortbrenger van altijd nieuwe vormen. Begon zelfs niet
bet vierde evangelie met: In den beginne was... het Woord?
de Rede? Men heeft het griekse logos zowel door het een als
door het ander vertaald, en inderdaad is het even dubbelzinnig
als het hollandse „rede'': het heeft zowel intraverse als extraverse
betekenis. In de prolong van „Johannes" had het de zich eindeloos uitsprekende en toch nimmer uitgesproken, onuitsprekelijk-goddelijke Rede aan te duiden; het kosmisch denken — zou
men later zeggen —, dat zichzelf in de wereld verwerkelijkt.
Dit hing overigens niet slechts samen met de griekse logos-leer,
die aan ordelijk vertolkte gedachten en vergoddelijkte wetenschap herinnerde, maar tevens met de hebreeuwse idee van het
scheppende Woord; beiden stonden als wij tegenwoordig weten,
in verband met overeenkomstige, oud-perzische en sumerischbabylonische opvattingen, die weer op een andere wijze in de
helleens beinvloede, joodse chokma, d.i. wijsheids-leer te voorschijn gekomen waren:
JHVH heeft door zijn wijsheid de aarde gegrondvest,
En door zijn inzicht de hemel vastgesteld,
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heette het bij de joden 1. Vandaar later, nog bij Fichte en bij
Goethe, de vertaling: „In den beginne was de Daad".
Christus, van wien het o.a. in het diepzinnigst evangelic heette:
„Nooit heeft een mens gesproken, zoals hij" 2 , was dan ook
reeds onrniddellijk bij de inzet ervan als het vleesgeworden
Woord, de belichaamde Rede, verheerlijkt. En verkondigden
de stoicijnen niet, dat ieder een goddelijke kiem, een vurig
redezaad in zich omdroeg. Had volgens de wijsheid der ouden
niet elk verantwoordelijk mens „naar de natuur" di. naar de
Rede te 'even? En was dus Jezus niet de gepersonifieerde Welsprekendheid?
Zo werden, hoe vreemd dit ons tegenwoordig ook aandoet,
veredeling van geest en gemoed, van denken en willen — kunst,
wetenschap en wijsbegeerte in een oratorisch-paedagogisch ideaal
verenigd, en scheen den besten vertegenwoordigers van het
italiaanse humanisme niets meer vanzelfsprekend dan het woord
van Quintilianus, dat een goede redenaar een zuiver mens moet
zijn.
Den besten. Want er waren ook anderen. Zij vormden zelfs weldra de meerderheid. Symonds stelt de humanisten van het quattrocente op een lijn met de griekse sophisten, in zoverre beiden
al te vaak het woord voor de werkelijkheid, de schijn voor het
wezen, de phrase voor de overtuiging lieten gelden, en in hun
protest tegen de overgeleverde normen tot amoralisme en immoralisme vervielen. Inderdaad vervulden humanisten en sophisten een min of meer overeenkomstige, historische funktie: zij
belichaamden het individualistisch protest van het zelfstandig
geworden, vaak volkomen losgeslagen intellekt, dat generlei
gezag meer boven zich erkende, tegen allerlei wezenlijk verouderde, officide banden en tradities, met al het morele en
sociale gevaar, dat daar nu eenmaal uit volgde. Velen verhuurden
zich zelfs op de wijze der condottieri en kunstenaars zonder enig
gewetensbezwaar aan de meestbiedende meester — reeds in die
1 Spreuken III 19.
2 Johannes VII 46.
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dagen bleek de waarheid van het woord van Simmel: „Het
intellekt is wezenlijk karakterloos" — . Doch zoals de grootste
griekse sophist ten slotte Socrates was geweest, rezen ook uit
het italiaans humanisme verscheidene uitnemende persoonlijkheden, echte novi homines op, die het ware gebruik van hun tijd
wisten te maken, en door hun Leven en werken de ganse beweging, om zo te zeggen sub specie aeternitatis rechtvaardigden.
De eerste, die om en bij 1400, in deze geest over moderne opvoeding schreef, Petrus Paulus Vergerius, richtte Naar dan ook
niet meer op het kloosterlijk of kerkelijk, maar op het familieleven, en op politieke, sociale en culturele gemeenschap. Het ging
bij hem in het onderwijs om het vormen van veelzijdige persoonlijkheden, wat, naar hij meende, slechts bij een redelijke
mate van vrijheid mogelijk was. Algemene ontwikkeling was
als grondslag noodzakelijk, dock opgelegde eenvormigheid uit
de bone; ieder moest, verklaarde deze baanbreker, de vakken van
wetenschap kunnen kiezen, die aan zijn aard en behoeften beantwoordden — en dat, terwijl men thans nog in Nederland
moet opkomen voor verbreking van het uniforme klasseverband
door verindividualisering van het onderwijs, groepsvorming, en
het instellen van kern- en keuzevakken ' —. Geest en lichaam behoorden tezamen harmonisch te worden ontwikkeld, onder
voortdurend beroep op de twee diepste zedelijke motieven:
deugd en eer.
Elk moest, om zo te zeggen, poeta et orator worden. Had niet
Aulus Genius' reeds in de He eeuw na Christus verklaard, dat
humanitas niet zozeer philanthropia als wel paedeia, d.i. opvoeding en ontwikkeling, beduidde ? Volgens de zoeven volmaakt
herrezen Quintilianus eiste ware welsprekendheid allereerst goede
grammatikale beheersing van het latijn, en een diepgaande kennis niet slechts van de latijnse, maar ook van de griekse literatuur;
de belangrijkste gedeelten moesten na door en door te zijn begrepen, zelfs van buiten worden geleerd. Evenals nog heden
1 Dr. A. de Vletter, Problemen van het middelbare Onderwijs: N.R.C.
z6 Juni, 1935, Avndb. B.
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Bergson het latijn slechts als „een inleiding tot het grieks", en
het grieks als het laatste motief voor alle klassieke studie beschouwt, was ook Quintilianus zozeer van de superioriteit van
het grieks boven het latijn overtuigd, dat zijn ideaal was, het de
romeinse jeugd zelfs nog voor het latijn stelselmatig te doen
leren. En dat niet alleen, omdat het larijn door het dagelijks
gebruik de kinderen reeds aanwoei, en door hen dus oneindig
gemakkelijker kon vermeesterd worden, maar vooral, omdat een
beschaafde romein voor alles de griekse wetenschappen behoorde
te kennen, waarvan de latijnse slechts waren afgeleid 1.
De rhetoriek omvatte volgens Quintilianus uiteraard ook de phi-.
losophie, voorzover deze samenviel met daadwerkelijke wijsheid;
en ware religie was een met wijsbegeerte. Philosophie behoorde
trouwens aan alle openbaar onderricht ten grondslag te worden
gelegd, daar niet slechts de redenaar, doch elk mens als zodanig
redelijk had te Leven. De tucht moest gematigd zijn, doch zonder
slapte; slaan van leerlingen was echter nimmer geoorloofd. En
voor een volledige opvoeding was de kunst der muziek onmisbaar.
Quintilianus' betoog over de zedelijke en wetenschappelijke aanleg van de mens, de paedagogische betekenis van het ouderlijk
huffs, de physieke en geestelijke invloed van moeders en minnen,
de neiging tot navolging der jeugd, het opvoedkundig belang der
eerste kinderjaren, de noodzakelijkheid van goede uitspraak en
duidelijk betoog, de voordelen van het schoolonderwijs, de plicht
om rekening te houden met de persoonlijke acrd en aanleg der
leerlingen, Griekenland als bakermat der wetenschappen, het verband tussen de latijnse en de griekse studien — maakte overal een
sterke indruk. Het hief de kerkelijke voogdij in beginsel op, deed
de romeinse en de griekse culturen in Naar diepste eenheid begrijpen en maakte de andeke literatuur meer dan ooit—aktueel.
Of het zo treffen moest, werd kort daarop de tekst van het aan
Plutarchus toegeschreven „Over de Kinderopvoeding" gevonden. Ook hier ging het om vorming van zelfbewuste, karakter1 Unde et nostrae fluxerunt. Quintilianus I, 1z.
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voile persoonlijkheden, zonder mishandeling, op humane wijze.
Ook door dezen hooggeschatten schrijver werden wijsbegeerte en
welsprekendheid saamgedacht met zedelijkheid. Philosophie behoorde volgens hem zelfs het hoofdvak van het onderwijs te
zijn: alle andere wetenschappen hadden zich aan haar in harmonie
te wijden, als de dienaressen aan vorstin Penelope.
Maffeo Vegio verklaarde de door de klerikalen nog altijd toegepaste lichamelijke tuchtiging uit de harde, voor christenen
niet meer geldende, joods-oudtestamentische traditie. Hij stond
een snort concentratie-onderwijs voor: om de belangstelling der
leerlingen levend te houden, verbinde men verschillende vakken.
Filelfo Wilde leren met spelen verenigen, als men dit reeds ziet
bij de dieren: om kinderen het lezen aangenamer en gemakkelijker te maken, stelle men hun ivoren letters ter hand. En de
school van Vittore dai Rambaldoni, die Vader der ganse Humaniteit, werd door de burgers van Mantua zelfs Casa giocosa, het
Huis der Vreugde genoemd. Doel der nieuwe opvoeding was
een geslacht te kweken van edele personen, die zich op schone
wijze zouden gedragen en uiten. Het morele zwaartepunt was
van zelfverachting en zelfonderdrukking, naar zelfrespekt en
zelfontplooiing verlegd. Het griekse ideaal (kalokagathos) herrees: de rijke menseziel moest een schoon lichaam bewonen;
denken van Leven, geest van materie niet larger worden gescheiden.
Tot voor kort hadden Kerk en Adel elk met zeven eigen kunsten
tegenover elkander gestaan. De intellectuele opleiding, die in
hander der geestelijkheid was, had op het trivium en het quadrivium berust, die tezamen „de zeven zuilen van de tempel der
wijsheid" vormden:
GRAMM. loquitur, DIA. vera docet, RHE. verbs colorat,
MUS. caret, AR. numerat, GEO. pondat, AS. colit astra.

De grammatika had echter slechts het steeds meer ontaardend

monnikenlatijn betroffen, de dialekdek de scholastieke logika in
haar onvruchtbaarste en spitsvondigste vormen, terwijl de rheto27
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riek op een verkerkelijkte interpretatie van fragmenten van
Cicero en Quintilianus gebaseerd was geweest; de muziek was
slechts in dienst gesteld van de liturgie, de rekenkunde had zich
vooral met de allegorische betekenis der bijbelse cijfers bezig
gehouden, de meetkunde tevens de aardrijkskunde omvat, en
de astronomie was vrijwel opgegaan in astrologie. De zeven
kunsten van de ridderschool daarentegen waren paardrijden,
boogschieten, valkenjacht, zwemmen, boksen, schaken en dichten geweest — dit laatste in verband met de romantische vrouwenverering, eerste begin ener in Noord Spanje en Zuid Frankrijk ontstane, onafhankelijke lekenkultuur: gay saber, de blijde
kunst, die niet op het aan de ridders meest onbekende latijn,
maar op de moedertaal was gebaseerd —. Thans echter werden
lichaam en geest, denken en leven, organisch verbonden, en het
eeuwenoude dualisme welbewust opgeheven. Zelfs de door de
monniken en priesters zo geminachte, door de troebadoers daarentegen overdreven opgehemelde vrouw werd harmonisch opgenomen in het nieuwe culturele leven.
De geleerde paedagoog Vittore dai Rombaldi was dan ook een
volmaakt ruiter, deed geregeld gymnastische oefeningen, hardde
zijn lichaam spartaans en — leefde als een heilige. Alle deugden
van adel en geestelijkheid in zich verenigend, stond hij als een
klassieke zuil in de wereld, vrijmoedig tot voor zijn worst. Ofschoon opvoeder van de zonen en dochteren van het regerende
huffs, nam hij naast kinderen van ridders en rijken, die tot vanuit
Duitsland hem worden toegezonden, per 1' amore di Dio vele
tientallen armen in zijn schone levensgemeenschap op, waar het
onderwijs zo veelzijdig en vruchtbaar was, dat zijn school haast
een universiteit genoemd kon worden. Lichaam, ziel en geest
der leerlingen werden in zuivere samenklank op elkander afgestemd; wetenschap en natuur intiem verbonden: onder leiding
van bevoegde leraren ging men gezamelijk op vakantiereizen uit.
Het leven werd tot een kunst — wellevendheidskunst — en de
kunst doortrok heel het leven.
Dit beantwoordde aan een diepe strekking des tijds: van alle
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kanten stroomden belangstellenden toe om het werk te bewonderen van deze pater omnis humanitatis, Wiens symbool de pelikaan was, die met zijn eigen bloed de jongen voedt, en door
wie de wijsheid der ouden in een nieuwe jeugd herleefde.
Van het latijn en het grieks kwam men op het hebreeuws, de
oorspronkelijke taal van het Oude Testament, indien niet van
de mensheid, naar men dacht, en ging belangstellen tot in de
kabbala toe. Nisard heeft deze veel te veel verwaarloosde geestelijke beweging zelfs „de tweede renaissance" genoemd. Al die
hartstochtelijke studie — men kan op het gepassioneerde ervan
nooit genoeg nadruk leggen: het was alles zeer hevig levend;
er ging door de intellektuelen Bier dagen een onrust, als door een
bijenkorf in de lente — wierp op Oud en Nieuw Testament
beide verrassend nieuw Licht. Anders geworden, zag men de
dingen ook anders. Geen wonder, dat de officiele bijbeltekst, de
vulgaat, steeds scherper werd gekritiseerd, en weldra beschouwd
als een barbaarse verduistering van — het oorspronkelijke.
De invloed der nieuwe levensopvatting werd daarom vooral zo
groot, omdat de welsprekende en geleerde humanisten niet slechts
— zoals eens de sophisten en later de bedelmonniken en de troebadoers — voortdurend rondreisden, en als professoren van de
ene hoge school naar de andere trokken, maar ook, omdat wereldlijke en geestelijke overheden hen weldra als sekretarissen en
diplomaten in hun dienst behoefden. Bij ontvangsten, missies,
dichterkroningen, inwijdingen, huwelijks- en begrafenisplechtigheden, speelden zij een steeds voornamer rol. Hun interlokale
en Internationale briefwisseling trok overal de aandacht. De
schrijvers, die dit wisten, korrespondeerden dan ook bewust met
het oog op het lezend publiek. Dank zij het latijn, ontstond over
alle grenzen heen een Republiek der Letteren, waarin de uitgewisselde epistels als een soort wetenschappelijke tijdschriften
dienden. De boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, of hun
brieven werden dan ook bij honderden vermenigvuldigd: eerste
voorboden van de thans zo machtige pers.
Zo kwam al meer de redelijke, zedelijke, handelende, scheppende
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en herscheppende mens in het middelpunt van het denken te
staan, en polariseerde zich het nieuwe cultuurbewustzijn in een
nieuw christendom en een nieuw heidendom, met talloze overgangen en de grilligste nuances tussen die alleruitersten. Beide
groepen beriepen zich op de klassieken, herkenden zich in de
oudheid — waar men trouwens naast Socrates Alcibiades, en
zelfs Callias, naast Cicero en Seneca Juvenalis en Martialis
vond —, en volgden haar, elk op eigen wijze, in Leven, wetenschap
en kunst, moraal en wijsbegeerte na.
Aanvankelijk stond men in zijn prille liefde tegenover het antieke
volkomen onkritisch. Doch weldra werden niet slechts de ouden,
maar vooral ook het christendom, tot in zijn ontstaan en ontwikkeling toe, scherp beoordeeld. Paus Leo X zou zelfs van
„de fabel van Christus" spreken, waaraan hij en de zijnen zoveel
te darken hadden gehad...

III. KENTERING IN HET GODSDIENSTIG BEWUSTZIJN
De wonderen des geestes overtreffen de wonderen
des hemels... Er is niet groots op aarde dan de
mens, en niets groots in de mens, dan zijn ziel
en zijn geest. Wie daartoe opstijgt, stijgt boven
de hemel uit.
PICO DELLA MIRANDOLA

et oude speelde door het nieuwe, het nieuwe door het
oude op duizenderlei wijzen heen. Overal waren de legeringen verschillend. Men beschouwt Boccaccio thans
meest als auteur van door en door wereldse, min of meer schuine
literatuur. Inderdaad was zijn nog wel voor dames geschreven
„Decamerone” gepeperd. Doch er is reeds iets sympathieks in
het rondborstig realisme, waarmee de jonge kunstenaar het bruisend opkomende „nieuwe levee in de ontplooiing van al zijn
hartstochten beschrijft; de geveinsdheid, hebzucht, geilheid en
onwetendheid van tallow monniken en geestelijken bespot en,
tegenover Dante's „Divina Comedia", de menselijk-al-te-menselijke komedie zijner dagen onverholen schetst. In elk geval was
Boccaccio werkelijk geestig — behalve in Nederland overal een
verdienste —, vernieuwde hij de italiaanse taal en literatuur, en
blijkt zijn werk, ondanks alles, zeer duidelijk op virtu, een deugd
gericht, Welke men een synthese van mildheid, moed, oprechtheid, trouw aan zichzelf en het gegeven woord — een snort
paganistische ridderlijkheid zou kunnen noemen. De meeste der
door hem opgenomen anekdotes had hij trouwens — gekuist.
De sexuele geveindsheid der XIXe eeuw was aan de middeleeuwers nu eenmaal vreemd. „Van valse schaamte of schijnheiligheid weet het veertiend'eeuwse Italie niets," erkennen Burckhardt en Sjiiderhelm beiden.
Echt renaissancistisch komt bij Boccaccio, naast en met de zich
hernieuwende, strakkere ratio, de typisch leekse, lossere, speelse
imaginatio op, om met haar tezamen een ongekend bekoorlijk

H

3'

Kentering in het godsdienstig Bewustzyn
evenwicht te vormen. „Helderheid en harmonie, evenwicht van
krachten en gelukkig maathouden" kenmerkten, volgens Kaegi,
de ideate homo facetus, waarop zich het Italiè Bier dagen richtte.
Om deze eigenaardige geestesgesteldheid uit te drukken, zou
Pontano zelfs het nieuwe woord facetudo invoeren. Het gaat bij
dit alles vooral om een zonnige gentilezza, een beminnelijke
vreugde, die ontspant en steeds weer ontspanning behoeft, en
zich kenmerkt door een glimlach, die Firenzuola het „stralen
der ziel" heeft genoemd.
Intussen vergeet men, hoe spoedig Boccaccio zelf zijn „Decamerone" als een dubbele jeugdzonde beschouwde. In de eerste
plaats tegen het christelijk geloof, dat hem zijn werelds leven
weldra opgeven deed. En dan — tegen de latijnse taal, waarin
hij als humanist nog slechts Wilde schrijven, en niet meer in het
volgare. De twintig laatste jaren van zijn leven trachtte hij alle
wijsheid en schoonheid, die hij bij zijn uitverkoren klassieken
gevonden had, te doen opgaan in het christelijk katholicisme.
Modern bleef met dat al, zoals Boccaccio in zijn „Stamboom
der heidense Goden" bij zijn uitlegging van de sage van Prometheus tweeerlei schepping onderscheidde: een eerste, waaraan de
mens slechts het naakte bestaan dankt, en een tweede, waardoor
dit eerst geestelijke waarde krijgt. Bij de nog „ruwe, onwetende,
boerse" stervelingen verwekte Prometheus, die homo doctus, het
vermogen tot kennis en ordelijk opbouwen ener cultuur. Hij
schiep hen „als het ware opnieuw". Dank zij deze reformatio kreeg
de mens eerst deel aan zijn ware natuur en werd hij een aktieve
faktor in het wereldproces, een redelijk wezen, welks wit gewicht
in de Schaal legt: een zelf en zichzelf scheppend schepsel. Men
begrijpt, hoe dit alles bij het nieuw opkomende, maatschappelijke
leven paste, waarin de al utilistischer denkende en rekenende,
moderne mens door macht en techniek, intellekt en geld, ondernemingsgeest en genialiteit zich, wet bewust van eigen kracht,
naar boven worstelde — extolle te super homines! — en de individual als nimmer met elkaar konkurreerden in talent en
virtuositeit.
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Erkende Boccaccio in „Avonturen van beroemde Mannen" op
traditioneel-christelijke wijze de ijdelheid van alle aards ondernemen, in „Levensbeschrijving van bekende Vrouwen" schilderde hij vele edele figuren — van Eva of tot koningin Johanna van
Napels toe — en het ideaal barer schoonheid zo treffend, dat het
de oorsprong der renaissancistische vrouwewaardering werd.
Terwijl Petrarca, die eerste moderne lyricus, vooral de betekenis
der eigen, innerlijke levenservaring deed gelden, legde Boccaccio
zeer sterk de nadruk op die van het uiterlijk gebeuren— de onberekenbare fortuna, waartegen zich echter de mens uit kracht van
zijnfortitudo to weer stelt —, al viel hij nog zo vaak tot de middeleeuwse wereld- en levensbeschouwing terug. Trouwens de door
hem haast vergoddelijkte Petrarca voelde zich als door twee
tegenstrijdige zielen bezeten: slingerde tussen Augustinus en
Cicero, Christendom en heidendom, zelfverachting en zelfverheerlijking onophoudelijk been en weer. Wel zag hij door zijn
lyrische verbeelding alles in een verrukkelijk nieuwe gloed, dock
deze scheen hem telkens weer misleidend en verblindend.
Vandaar zijn boek der wereldverachting, „De Contemptu
Mundi", dat toch weer ongewoon sterk op het eigen innerlijk
was gericht. En terwijl hij in „De Otio Religiosorum" de teruggetrokkenheid van het klooster op konventionele wijze verheerlijkte, beval hij in „De Vita solitaria" eenzame bespiegeling feitelijk slechts op zuiver epicuristische motieven aan. In elk geval
werd bier bewondering van natuur en kunst zo min als studie
van wijsbegeerte en geschiedenis, noch die der aangebeden oude
letteren opgegeven. Haast ondanks zichzelf, onttrok hij zich aan
het tot voor kort nog zo onontkoombare, alles bepalende verband der christelijke heilsleer en werd — poeta.
Tevens was Petrarca zich van een nieuw realisme bewust: res

ipsa me coget; ubi enim res video, verbis contraries fidem non habeo.
Hij Wilde zijn Leven op realiteit, en niet Langer op fikties baseren.
Tegen de scholastische haarkloverijen „de dingen zelf" uitspelend,
kwam hij op voor vera philosophia, een waarachtige wijsbegeerte,
die, joist omdat ze op des mensen wezenlijke heel was gericht,
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niet anders dan tot wijsheid omgezette werkelijkheid had te
wezen.
In min of meer overeenkomstige geest werd Boccaccio „de eerste
graecus van de nieuwe wereld". Hij vond op dit gebied echter
eerst algemene navolging, nadat I Januari 1397 Manuel Chrysoloras, als gezant van de keizer uit Constantinopel naar Florence
gekomen, op initiatief van Colluccio Salutati door rijke burgers
in de gelegenheid was gesteld daar onderwijs te geven in het
grieks.
Chrysoloras, die met zijn „Erotema”, de eerste griekse spraakkunst voor beginners, de grondslag voor de moderne griekse
studien legde, leerde ook te Milaan, te Padua, te Rome. Toen hij
in 1415 stierf, begon de kennis van de taal van Homerus en Plato
zich over heel Italie te verspreiden.
Te Florence zette Petrarca's leerling Giovanni da Ravenna als
leraar in de rhetoriek en de welsprekendheid de traditie van het
neolatinisme vurig voort. Diens grote leerling was weer Leonardi
Bruni, aan het begin der XVe eeuw apostolisch sekretaris te
Rome, en later kanselier der Florentijnse Republiek. Deze, die
als graecus uit de school van Chrysoloras stamde en „alle kennis
van zijn tijd in zich verenigde", oogstte niet slechts als historicus,
maar ook als grammaticus een zelfs voor zijn tijd bizondere roem.
Intussen was de siciliaan Giovanni Aurispa, na een langdurig verblijf te Constantinopel, met 238 oude handschriften beladen, als
een overwinnaar naar ItaliE weergekeerd, om daar te gelden als
een der beste kenners van het grieks.
Beider grootste leerling was de geniale vrijbuiter Laurentius
Valla, die, zich als rhetor vooral aan Cicero en Quintilianus inspirerend, tot in het roekeloze de moed der waarheid bezat en
met elk zijner werken een typisch-humanistisch vraagstuk aan de
orde stelde. Valla verklaarde onomwonden meer nog de schone
vormen, de werkelijke opvattingen der ouden te willen leren kennen. Deze onverschrokken beeldenstormer, die ons aan Lessing,
Voltaire en Multatuli herinnert, vertrouwde geen enkele overgeleverde formule en verscheurde de traditionele logika als een
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spinrag. Dwars tegen alle konventies in stelde hij zelfs openlijk
vast, dat moraal en moraliteit gewoonlijk slechts berusten op —
angst. Hij erkende zonder blikken of blozen, dat hij vader van
Brie illegale kinderen was, doch er niet over dacht hun moeder
te huwen, daar hij nog altijd van plan was zich te laten wijden
als — priester. Hij roemde intussen haar vrijwillige trouw aan
een onwettig echtgenoot, de grootste lof, die men een vrouw
kon geven, en zorgde voor zijn kinderen naar behoren.
In bijtende satyren ontmaskerde Valla het offici8e Leven. Humanist noch klerikaal, niemand, die wat op zijn kerfstok had, was
voor zijn gehekel veilig. Hij had het vooral voorzien op kloosterlingen en geestelijken. Waarvoor, als wij zien zullen, reden te
over was.
Valla legde de grondslagen van de moderne literaire en historische,
en van de dogmen-kritiek. Hij poogde het oorspronkelijk
evangelie te benaderen, en terug te gaan tot op de oudste bronnen
van het Christendom. Evenals de plechtige Salutati reeds verklaard
had, dat wie de waarheid zoekt, God zoekt — een uitspraak
Gandhi waardig 1 —, erkende de felle Valla slechts een waarheid, hoe verschillend die ook werd vertolkt. Wie ook bij de
heidense schrijvers slechts de waarheid zoekt, volgde de wegen
Gods. Religio sancta en vera literatura vulden elkaar dus aan. Men
moest, met Origenes, het voorbeeld der bijen volgen en op de
verste weiden durven uitzwerven, om de zoetste honing en de
beste was te puren. Het doel van alle weten en welsprekendheid
was niet alleen intieme kennis der waarheid, doch vooral ook
de grondslag te leggen ener gezonde moraal. Werkelijke wijsbegeerte, vera philosophia, is op de praktijk betrokken; geen afgetrokken theorie, maar wijsheid metterdaad. Deugd bestaat in
verantwoordelijk handelen; ze is de zelfontplooiing van de zedelijke krachten der persoonlijkheid.
Lorenzo was te Rome opgegroeid onder de verpletterende gevolgen van
het pauselijk schisma. Oorlog en burgerkrijg hadden het land verscheurd
1 „Nullum autem verum extra Deum est, ut qui verum quaerit, sine dubio Deum
quaerat." „Epistolario" di Collucio Salutati, III, 593.
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en verwoest. Totdat paus Martinus V vrede wist te stichten en Rome deed
herstellen, was van de Eeuwige Stad niet veel meer dan een puinhoop over.
De jonge Valla schreef de verbrijzeling van zijn land verbitterd toe aan de
door hem vervloekte priesterheerschappij. Hij zag, hoe onder Martinus het
nepotisme ongekend bloeide. En toen de even welwillende als wereldvreemde kloosterling Eugenius IV aan dit alles met geweld een eind wilde
maken, ontbrandde opnieuw de burgeroorlog, en werd de H. Vader bij een
volksoproer uit Rome weggedreven.
Was het Valla bij de romeinse curie niet voor de wind gegaan — hij had
zich door zijn scherpe tong reeds jong vele vijanden gemaakt —, als hoogleraar in de rhetoriek aan de universiteit te Pavia verging het hem aanvankelijk niet veel beter. Laurentius, die voor het klassieke latijn in vuur en
vlam stond, kon zomin als „het barbaarse clerkenjargon", het grof gebalk
der juristen, die „tweebenige ezels", harden: „In alle wetenschappen, die
een vrij man behoort te kennen, en vooral in de welsprekendheid, waarzonder zij hun eigen boeken niet vatten kunnen, zijn ze zo weinig bij, dat
ik vanwege zulke uitleggers waarachtig meelij krijg met het burgerlijk
recht... Deze mensen spreken dan ook geen latijn, maar een barbaars
dialekt, zijn van alle wellevendheid gespeend, en zo ruw als onbehouwen
boeren". Men moest hen wel met ganzen vergelijken, niet met die waakzame vogels, die eens het Capitool hadden gered, doch met dat hinderlijk
tuig, dat de voorbijgangers tussen de benen loopt en hen met uitgestrekte
hals, hees-snaterend volgt, zodat men wel genoodzaakt is hen niet met de
handen, maar met de voeten te verdrijven.
Geen wonder dat de ganse universiteit in opschudding geraakte! Doch ten
slotte behaalde de strijdlustige neolatinist, dwars door het woeden van de
pest heen, een beslissende overwinning. En toen hij verder trok, zetten
Antonio d'Asti en Antonio Panormita, Valla's vroeger honorarium delend,
aan de universiteit te Pavia diens werkzaamheden voort.
Als een echte humanist zwierf hij enige jaren door Italie, overal reeds befaamd door de beroemde dialoog, die hij op zijn vierentwintigste jaar, kort
na zijn vertrek uit Rome, te Piazena had geschreven: „De Voluptate ac de
vero Bono". Inderdaad breekt hier voor het eerst de antiek-wijsgerige geest
door het onvruchtbaar geworden, middeleeuwse denken volkomen heen:
het is of men de ouden spreken hoort — een datum in de geschiedenis der
west-europese cultuur (143o).
Als een Venus uit het schuim der zee, rees, temidden van de middeleeuwse
monnikenmoraal, in dit boeiend twistgesprek het epicuristisch naturalisme
met stralende trekken op. Drie personen waren in het merkwaardige werk
aan het woord — merkwaardig ook, omdat men eruit kan zien, hoe men in
die dagen over dergelijke Bingen begon te diskussieren en tot in het burleske
schertste —: de even bezadigde als geleerde Leonardo Bruni, die de stoicijnse honestas als opperste deugd verdedigde en haar tot het hoogste goed
verklaarde; de levenslustige dichter Antonio Panormita, wie het, als Epicurus, voor alles om voluptas ging, en de om zijn kritisch oordeel bekende,
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florentijnse handschriftenverzamelaar NiccolO de' Nicoli, die, beide uitersten
samenvattend, een zeer ruimzinnig christendom voorstond.
Leonardo nam het niet slechts op voor gerechtigheid, dapperheid en gematigdheid, die in de hoogste deugd tezamen kwamen, doch wees vooral
ook op de spanning tussen mens en natuur. Verzengende hitte, moordende
kou, pest, hongersnood, overstromingen, stormen, branden — de mensen
hadden alle recht de natuur aan te klagen. En dit nog te meer, daar deze
tegenover het bescheiden aantal deugden een veel groter aantal ondeugden
in het veld had gevoerd. De redelijke mens streeft desalniettemin naar natuur- en zelfbeheersing, en worstelt zich stoutmoedig op, uit de duisternis
naar het licht.
Antonio begon met vast te stellen, dat ook de stoicijnen blijkbaar op hun
manier lust en vreugde, -Owl), zoeken. Vanwaar anders het protest tegen
de stiefmoederlij kheid der natuur ? Het is echter een overmoed, Icarus
waardig, te pogen haar geheel naar onze wil te buigen. De volstrekte deugd,
waarnaar de stoicijnen streven, is onbereikbaar als de zon. Wie haar nastreeft, vervalt ten slotte, als Diogenes, tot een even naakt en armzalig
bestaan, en wordt het eerste beste dier gelijk. De natuur schenkt trouwens
goed zowel als kwaad. Zijn ziekte en dood nooit geheel te overwinnen,
men kan het leven zo behagelij k mogelij k inrichten, wanneer men slechts
voor- en nadelen goed onderscheidt, en het grootste nut boven het mindere,
de kleinste schade boven de grotere weet te stellen. Goed is hij, die uit vrij
inzicht volgens dit utiliteitsbeginsel handelt en in verband daarmee zijn
leven harmonisch opbouwt. Eerste voorwaarden hiertoe zijn gezondheid,
kracht en schoonheid; dan: tuinen, wijngaarden, spelen, kunsten, wetenschappen; ten slotte, bovenal zelfs, edele konversatie, een soort geestelijke
muziek : Loqui sensa et bibera viva, redelijke gedachtenwisseling bij bekers
goede wijn. Ook de liefde diene de vreugde : vrijheid blijheid! Zij kan
zelfs zonder afwisseling niet bloeien. Wat doet het er ten slotte toe, of een
vrouw haar man of haar minnaar omhelst ?
Uit aesthetische overwegingen komt Antonio op voor bekoorlijke naaktkultuur, uit hedonistische-ethische voor sexuele rechten van nonnen en gedwongen maagden. En wat het onvolprezen „sterven voor het vaderland"
betreft — men vergete nimmer, dat wie voor zijn vaderland sterft, zelf in
de eerste plaats zijn vaderland verliest, wat te minder noodzakelijk is, omdat niemand aan een bepaald vaderland voor levenslang is verbonden. Het
vaderland is daar, waar men het goed heeft. Hierbij komt nog, dat van beloning in het hiernamaals geen sprake is. De eeuwige vergeldingsleer is onhoudbaar, en de verhalen over de Elysese Velden — of zelfs maar zielsverhuizing — zijn te smakeloos om naar te luisteren, al zouden de epicuristen
op een verblijf in het Elysium daarom nog de meeste rechten hebben, omdat zij reeds op aarde elysisch pogen te leven.
Niccole tracht ten slotte het betrekkelijk recht van honestas en voluptas beiden aan te tonen, en neemt het voor een relatief evenwicht tussen deugd en
ondeugd op. De leer van der mensen aangeboren drift ten kwade is in elk
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geval eenzijdig en verre van juist : ten slotte zoeken zij meestal veeleer het
goede, al doen ze het gewoonlijk nog zo dwaas, bekrompen, kinderlijk
verkeerd; zelfs Socrates is niet veroordeeld, omdat men hem voor deugdzaam, maar voor slecht hield: voor een godloochenaar en een bederver der
jeugd. Leonardo en Antonio kunnen overigens niet in ernst gesproken hebben, want beider betoog was zuiver heidens van aard, en de philosophie
heeft voor de menswording Gods de hoogste deugd noch de opperste lust
gekend. Loqui sensa et bibere vina: is er schoner gastmaal denkbaar dan het
koninklijk gelag, waarbij Christus zijn vlees en bloed aan de zijnen meedeelt als brood en wijn? Zoals ge van de top van een berg de onder u uitgespreide vlakte bewondert en de blauwopstralende zee met haar zeilen als
meeuwen, zult ge na dit aards bestaan, boven alle y sterren glorie uitgestegen,
een schoonheid en geluk beleven, waarbij alle tijdelijk geluk en schoonheid
in het niet verzinkt...
Aldus Niccole. En het is thans, na vijf eeuwen, nog niet mogelijk definitief
vast te stellen, of Valla's hart meer voor Epicurus dan wel voor Christus
klopte. Hij behoorde tot de velen dier dagen, van wie Invernizzi opmerkt,
dat zij na een duizendjarige overlevering het traditionele christendom als een
soort denkgewoonte zozeer met zich omdroegen, dat zij het zelfs niet van
zich afschudden konden, als zij er werkelijk niet meer in geloofden. Vrijwel
alien bleven „goede katholieken", namen aan kerkelijke ceremonien deel en
erkenden formeel het geestelijk gezag van de paus, dat ze, indien voor hen
zelf principieel overbodig, voor „de onwetende massa" praktisch onmisbaar
achtten, al stonden ze verder ook de meest heidense opvattingen voor.
In elk geval werkte „De Voluptate" op de nieuwe openbare mening vooral
in door de sterk naar voren gebrachte stoicijnse en epicuristische motieven.
En — niet slechts aan de heidense wijsheid, doch ook aan het christelijk
dogma werd daarin nog slechts recht toegekend, voorzover het zich met
redelij ke argumenten kon staven! Het grote probleem van een zelfstandige
wereld- en levensbeschauwing en van een onafhankelijke moraal was door
Valla eens en voor goed gesteld.
Het enige christendom, waarvoor deze trouwens eerbied had, was dat der
kerkvaders en apostelen, wier eenvoudige redelijkheid en zuivere gezindheid, piissima antiquitas, hij als maatstaf stelde voor alle kerkelijk geloof.
Het mocht in Europa van vele duizenden monniken en nonnen wemelen, die zich op hun geestelijke staat van allerlei lieten voorstaan, in „De
Professione Religiosorum" protesteerde Valla krachtig tegen de waan, alsof er voor een soort mensen tweeerlei moraal zou hebben te gelden, de ene
voor kloosterlingen, de andere voor meer gewone stervelingen. Ten onrechte hadden de gepijden zich titels als religiosus, miles christianus, miles
Christi, militia Christi toegeeigend, alsof slechts zij ridders en krijgsknechten
van Christus waren: deze golden even goed voor elk „niet-monniks christen". Volgens de Bergrede, die de kern van het evangelie bevat, heeft ieder
mens als zodanig naar zedelijke volkomenheid te streven. Priesterwijding,
hierarchische rangorden, plechtige ceremonien en gewaden zijn volstrekt
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bij komstig : het gaat om gave gezindheid: „Niet de uitwendige, maar de
innerlijke mens behaagt God". Kan men Hem niet onder de meest verschillende omstandigheden en in de meest uiteenlopende beroepen en bedrijven
dienen? Omnia dat qui se ipse dat : toewijding is alles. Monniken en nonnen
zijn echter, gewoonlijk slechts door baatzuchtige en zelfzuchtige motieven
gedreven, uit de wereld in de kloosters gevlucht, en smaden daarmee de
militia Dei, de goddelijke krijgsdienst. Zelfs de beste kloosterlingen zijn
door hun geloften en voorschriften gebonden. Hoeveel hoger staat de mens,
die niet uit vrees, maar uit geestdriftige liefde, niet uit noodzaak en verplichting, doch uit vrije wil zich aan het hoogste wijdt.
Vrijwel een eeuw vciOr de hervorming komt Valla voor het algemeen
priesterschap der gelovigen op, stelt het burgerlijk huwelijk op physiologische, zielkundige, morele en sociale gronden ver boven het godsdienstig
coelibaat, en aarzelt geen ogenblik, de monniksorden voor een soort minderwaardige „sekten" te verklaren.
In 1440 publiceerde deze eigenaardige geestelijke, die op voorbeeld der
Stoa „God" en „natuur" vOOrspinozistisch vereenzelvigde, zijn onvergetelijke aanval op de Schenking van Constantijn, de inderdaad onhoudbare
overlevering, die de wereldlij ke heerschappij der pausen moest rechtvaardigen — Constantijn zou n.l. uit dankbaarheid voor zijn bekering aan paus
Sylvester de tijdelijke heerschappij over Rome, Italie en allerlei andere gebieden hebben toegekend. — Juist de slechtste pausen hadden volgens Valla
op deze „schenking" het meest gepocht, zoals de aanmatigende Bonifacius
VIII en diens waardige opvolger Bonifacius IX, die de stad Rome, nadat zij
een eeuw lang de republikeinse vrijheid had genoten, door schandelijk verraad en stromen bloeds weer onderworpen had. En wat te zeggen van de
monsterlijke kardinaal Vitteleschi, die Petrus' zwaard in christenbloed letterlijk had ondergedompeld ? Werd het niet meer dan tijd, dat de volken
zich aan de pauselijke heerschappij onttrokken? „Ik beschuldig de pausen
van het grofste obscurantisme en de onbeschaamdste hebzucht — heette
het —. Vrijwillig, o opperpriester, zijn wij tot u gekomen, opdat gij ons
besturen zoudt; vrijwillig trekkers wij ons thans terug, opdat gij ons niet
langer bestuurt... Gij wilt ons tegen onze wil besturen, alsof wij onmondige
kinderen waren, terwijl wij waarschijnlijk u heel wat wijzer besturen zouden... Bij God, het geleden onrecht dwingt ons tegen u te rebelleren, als
eens Israel tegen Rehabeam. Wat waren overigens de verzwaarde lasten der
israelieten bij het onheil, waaronder wij zelf hebben te lijden!? Hebt ge ons
gemenebest niet uitgemergeld? Dat hebt ge 1 Onze kerken niet beroofd?
Inderdaad! Onze vrouwen en maagden niet geschonden? Zo is het I De
straten onzer stad niet met het bloed der burgers gedrenkt ? Wij hebben
een beroep op u gedaan als op een vader, o opperpriester... en niet als op
een vijand en een beul. Zonen mogen hun eigen ouders verlaten, als deze
hen slecht behandelen, en zouden wij ons van u, die niet eens onze eigen,
maar slechts een aangenomen vader zijt, dan niet kunnen bevrijden! ?... De
pausen breken de vrede en zaaien strijd en tweedracht tussen volken en
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vorsten. Als eens Simon de Magier, woekeren zij op de schandelijkste wijze
met geestelijke genaden en waardigheden... De oude pausen — zoals Sylvester en Leo, wier eerbiedwaardig gelaat de barbaren meer schrik aanjoeg
dan de romeinse legioenen — waren arm aan aardse goederen; de tegenwoordige zijn rijk, maar dan ook goddeloos en onrechtvaardig! Ik wil
overigens vorsten en volken nog niet onmiddellijk opwekken de paus zelf
aan te grijpen en hem binnen de grenzen van zijn ambt terug te wijzen. Dat
zij hem eerst vermanen om uit andermans huis in zijn eigen, en van de hoge
zee in de veilige haven weder te keren. Weigert hij dat echter, dan zal ik mij
aangorden tot een andere, nog veel boutere oratio."
Het priesterdom had volgens Valla generlei politieke, doch slechts een religieus-zedelijke taak te vervullen, en de paus zich van alle wereldlijke macht
te spenen. Het geestelijke ambt als zodanig verleende niet de minste heiligheid; alles hing van de hoedanigheid der betrokken personen af; om goddelijke krachten uit te stralen, behoefden Frans van Assisi en Johannes de
Doper presbyter noch bisschop te wezen: de ware priester is, als Christus
zelf, verkondiger, met woord en daad, der opperste moraal. En om deze te
verkondigen, is het zomin noodzakelijk kloosterling als geestelijke te
wezen. — Breuk dus met elke magie.
Ongenadig hekelde Valla de barbaarse taal van de vulgaat, en beschuldigde de H. Augustinus zelfs van ketterij. Hij maakte het zo bont, dat
hij door de Inquisitie veroordeeld werd om levend verbrand te worden,
en werd alleen gered door zijn machtige beschermheer, Alfons de Grootmoedige, de spaanse veroveraar van Napels, in wiens dienst en belang hij
zijn philologisch-historische kritiek o.a. verrichtte.
Laurentius kwam er met een bloedige geseling af. Doch meermalen zag deze
„grootste duellist uit de republiek der letteren", die door Pierre Bayle met
een zwaardvechter zou worden vergeleken, zich genoodzaakt, voor zijn
vijanden te vluchten. Hij ging te ver : tastte priestess en monniken tot in
hun metaphysische, morele en stoffelijke bestaansgronden aan.
Tot hij, op raad van kardinaal Nikolaas van Kues, door paus Nikolaas V
tot sekretaris benoemd werd : de befaamde „overwinning van het humanisme over orthodoxie en traditie". Thans was Valla, als een goudvis in,
een vijver, in zijn element. Want deze Heilige Vader — de eerbiedwaardigste der renaissance-pausen, die door ruimheid van blik en brede verdraagzaamheid uitmuntte — liet niet slechts Alberti, Brunelleschi, Michelozzo de Eeuwige Stad herbouwen en vernieuwen, en Fra Angelico, Benozzo
Gozzoli, Piero della Francesca de wanden van het Vaticaan beschilderen,
maar omringde zich tevens met honderden kopiisten en geleerden. Hij betaalde tienduizend florijnen voor een metrische vertaling van Homerus, en
stichtte een bibliotheek van negenduizend delen. Bij zijn dood verklaarde
Filelfo, de begaafde schoonzoon van Chrysoloras, dat Apollo en de negen
muzen weenden. Calixtus III — de eerste, minst bedenkelijke der beruchte
Borgia's — benoemde daarna Valla tot apostolisch boetprediker en kanunnik bij het Lateraan.
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Zijn leven lang stond Laurentius op de bres voor het zuivere latijn, dat volgens hem in dezelfde ongunstige toestand verkeerde „als de stad Rome na
de verovering der goten". „De Elegantiis Linguae latinae", waarin hij zijn
geliefde taal tot in de fijnste nuances beschreef, werd een der grootste literaire gebeurtenissen van de laatste eeuwen: binnen honderd jaar zou het
negen en vigtig maal worden herdrukt.
In zijn voorrede stelde Valla met typisch romeinse trots vast dat, terwijl de
vaderen met hun legers de wereld slechts voor enkele eeuwen hadden veroverd, zij dit voor goed hadden gedaan met hun taal. Ook de volken, die
Rome's heerschappij van zich hadden afgeschud, waren aan het latijn trouw
gebleven, dat hun kostbaarder was geworden dan goud en edelstenen. Door
haar waren Italie, Gallie, Spanje, ja zelfs Germanje, Dalmatie en Illyrie
in de hogere zin van het woord romeinse provincies gebleven. Het was de
voertaal geworden van geheel het Westen, en van alle wetenschappen. Valla
voelde zich als romeins burger geroepen, haar tegen de aanvallen van alle
geestelij ke barbaren te beschermen. „Dat ieder, en ik zelf in de eerste plaats,
in slagorde trede en uit alle macht en geestdrift strijde, om met vereende
krachten het hoge doel van de vernieuwing der latijnse taal te bereiken."
Bovenal ging het hem echter om de menselijke waarde en waardigheid, die
naar zijn overtuiging in de eerste plaats bleken uit de persoonlijke vrijheid,
de vrije persoonlijkheid. Met zijn verhandeling over de vrije wil, „De libero
Arbitrio", was Valla de eerste denker, die dit typisch renaissance-onderwerp
stelselmatig onderzocht, en het vraagstuk, indien al niet wist op te lossen,
dan toch zuiver te stellen: niet zozeer de leer der goddelijke voorzienigheld als wel die der goddelijke almacht moest met de menselijke vrijheid
zijn te rijmen. In elk geval kon er voorlopig niets beters over worden geschreven. Nog Leibniz zou Valla's betoog over het liberum arbitrium bijna
volledig opnemen in zijn theodicee.
Het is niet overdreven te zeggen, dat zoals door Petrarca een nieuwe levensstijI was ingeluid, door Valla een nieuwe denkstijl ingezet werd: voor het
eerst sedert de klassieke oudheid werd door hem in Europa het vrijheidsprobleem voor „een zuiver wereldlijk forum", de rechtbank der natuurlijke
rede behandeld. Ook Valla wist zich een nieuw soort „Jager", en wel —
naar de waarheid, al ging het hem, naar hij volmondig erkende, meer om
de jacht dan om de buit. Zelfs waar hij zich het minst aan de traditionele
geest had weten te ontwringen — in zijn drie boeken over de „Dialektiek"
—, werkte zijn optreden baanbrekend : wij staan hier voor de eerste poging
van de humanistische geest om de scholastiek op het gebied van de formele
logika te lijf te gaan. Typerend is, onmiddellijk in de inleiding, zijn verklaring, dat reeds sedert Pythagoras geen enkele denker in het Westen zich
meer crocp6q, wijze, doch nog slechts cpa6cropoc, wijsbegerige, wijsgeer had
durven noemen. Daarom kon geen ware wijsgeer dulden, dat de officiele
wetenschap Aristoteles voor de onfeilbare Wijze had verklaard, en alien,
die zijn gezag niet blindelings aanvaardden, als Occropoi, onwijzen, uitgestoten had. De diepste reden hiervan was voigens Valla, dat er sedert
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Aristoteles haast geen wijsgeren meer waren geweest, en men sinds enige
eeuwen nog slechts tussen „barbaarse sekten" leefde...
Toen deze rusteloze strijder, op zijn vijftigste jaar gestorven, ter ruste was
gebracht in het Lateraan, liet Catharina, zijn moeder, op zijn graf een eenvoudig gedenkteken plaatsen, waarin zij hem vromelijk prees als een, die
in zijn dagen alien overtroffen had in — eloquentia.
In een opzicht had Valla's werk echter geen weerklank gevonden: met zijn
„Annotationes in Novum Testamentum" had hij gepoogd het oorspronkelijk evangelie wetenschappelijk te benaderen en door de christelijke „bronnen" op dezelfde wijze te bewerken, alsof het de vertaling van Herodotus
of Thucydides gold, de grondslag voor de moderne bijbelverklaring gelegd.
„Aantekeningen op het N. T., gewonnen uit de Vergelijking van vele
Handschriften (codices) in de Griekse en Latijnse Taal", luidde de fiere
titel — een program! Valla verbeterde in dit werk de tekst van de vulgaat,
waarbij hij niet alleen op allerlei vergissingen bij de vertaling, maar ook
op vele grammatikale fouten wees.
Deze nuchtere studie sloeg voorlopig niet in en het zou tientallen jaren
duren, eer zij gedrukt zou worden. Het humanistische Italie interesseerde
zich in die dagen bovenal voor het meer meeslepend en phantastisch neoplatonisme. Had men sinds Petrarca en Boccaccio in de eerste plaats oog
gehad voor de waarde van de menselijke persoonlijkheid, thans richtte de
algemene aandacht zich vooral op haar rangorde in de kosmos.

Tijdens Nikolaas V was Constantinopel gevallen. De Unie tussen de Oosterse en de Westerse Kerk (1439) had het niet kunnen
redden. Ondanks alle pracht en praal waarmee, begeleid door
kardinaal Nikolaas van Kues, patriarch Joseph van Byzantium,
omringd door zevenhonderd prelaten, bisschoppen, monniken
en anachoreten, en keizer Johannes Palaeologus, vergezeld door
zijn schitterende hofhouding, het concilie te Ferrara en Florence
hadden bezocht, was dit slechts een weelderig verbloemde bede
om bijstand geweest: de turken stuwden onwederstandelijk op!
Toch had deze ontmoeting grote culturele betekenis. Cusanus,
Wiens hartstocht voor wis- en sterrekunde met die voor grieks en
oude wijsbegeerte wedijverde, had dadelijk, toen hij te Constantinopel kwam, van deze enige kans gebruik gemaakt om het
Westen met nieuwe wetenschappelijke schatten — zelfs een tekst
van de zo hoog vereerde Plato — te verrijken. De geleerde
griekse Maecenas, Bessarion, kwam na het concilie voor goed
naar Rome over, en stichtte er zijn Academia Bessarionis, nieuw
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middelpunt van platonische studia, en in het algemeen van wetenschap en kunst. In 1468 schonk hij zijn prachtige bibliotheek,
die 90o handschriften — o.a. van Plato en verschillende platonici
en kerkvaders — en 30o der eerst gedrukte boeken bevatte, aan
Venetie, wat de beroemde drukker en uitgever Aldo Manutio
naar deze stad zou lokken.
Tot de deelnemers aan het concilie te Florence behoorde ook
Theodoor Gaza, die in 143o voor de turken uit zijn geboortestad
Thessalonica naar ItaliE gevlucht was en daar sedert als kopiist en
leraar in het grieks de kost verdiende. Hij werd enkele jaren later
professor aan de nieuwe universiteit te Ferrara en vertaalde, onder
Nikolaas V te Rome, verschillende griekse schrijvers in het latijn.
Hij schreef een griekse grammatika in vier boeken die, in 1495
voor het eerst te Venetie gedrukt, Lange tijd de grondslag der
griekse studien zou vormen.
De meeste aandacht op het concilie te Florence had echter de
geniale grijsaard Gemisthos Plethon getrokken, die het belangrijkste deel van zijn leven in het culturele brandpunt van de Balkan, Mysithras in de Peleponesus, doorgebracht had: een kosmopolitisch centrum, „waar grieken, franken, spanjaarden, genuezen, venetianen en florentijnen in bonte mengeling samenwoonden" en, dank zij de botsing der meningen, het wetenschappelijk
leven een hoge vlucht genomen had. Hij had daar een akademie
gesticht, waar men zich vooral met het onderzoek van het platonisme bezig hield, en die Bessarion weer tot de zijne inspireerde.
De vierentachtigjarige — die overigens van de unie tussen Oost
en West om principiele redenen niets Wilde weten — sprak te
Florence met zulk een geestdrift over door de italianen volkomen
nieuwe, platonische problemen, dat een groep florentijnen erdoor
werd ontvlamd, en Cosimo de' Medici zelfs het plan opvatte om
te Florence een Platonische Akademie te stichten. Plethon behandelde de leer der indische brahmanen, der perzische magias, en.
verbond Mozes met Zarathoestra. Doch hij zweeg over veel, omdat voor zijn gevoel de betrekkelijk-barbaarse latijnen de diepste
geheimenissen der oude wijsheid nog Lang niet verdragen konden.
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Plethon verdween, en de Unie werd later herroepen. Doch Plethon's beste leerlingen bleven in ItaliE achter, dat welds het wereldcentrum der griekse studiEn werd. En toen Plethon in 1465
was gestorven, bracht de geweldige heiden Sigismondo Malatesta, politiek misdadiger en berucht vrouwenverkrachter, de resten van de grote griek eerbiedig uit Griekenland naar Rimini
over, „alsof het de reliquieen van een heilige gold".
Zo waren de grieken opnieuw de leermeesters van het Westen
geworden en was, reeds voor Byzantium verwoest werd, de helleense cultuurtraditie gered. Er was in Italie een philosophia christiana ontstaan, waarin Zeus naast Jahveh, Socrates naast Jezus,
Paulus naast Plato een plaats vond, stoicijnse en de epicuristische
wijsheid zich met het evangelie verbonden, de middeleeuwse caritas voor de nieuwtestamentische amor moest wijken, en deze zelf
weer in kosmische verrukking opgeheven werd.
Gevolg: het ontbloeien van een nieuw zelfbewustzijn. Had Lotario de' Conti di Segni — de latere pans Innocentius III — tegen
het erode der XIIe eeuw in „De Contemptu Mundi sive de Miseria Conditionis humanae" van zijn wanhoop in mens en wereld
blijk gegeven en alle hoop op een bovennatuurlijke godheid gesteld, thans publiceerde Giannozzo Manetti opzettelijk hiertegenover „De Dignitate et Excellentia Hominis" (1452), waarin des
mensen waardigheid, dignitas, fier werd verkondigd, alles van hem
verwacht, en het Joel des mensen in hemzelf gesteld wordt.
Diep door dit alles getroffen, koos de florentijnse arts Marsilio
Ficino „de onsterfelijke Plato" tot voorbeeld van zijn leven — hij
werd door Naldo Naldi zelf „een tweede Plato" genoemd —.
Volgens Ficino lag achter de griekse, perzische, joodse, christelijke, spaans-arabische wijsheid een oeropenbaring, die in alle
godsdiensten verschillend tot uiting was gekomen. Het bezielende
platonische denken moest echter aangevuld worden door de vervoerende schoonheid der muziek. Begaafd lierspeler, was hem
aanvankelijk Orpheus' Zeus, „het begin, midden en eind van alle
dingen", de ware godheid. Na zijn bekering in 1469 verklaarde
Ficino wel, dat Plato's leer zich tot die van Mozes en Christus ver44

Kentering in het godsdienstig Bewustzijn

hield, als de maan tot de zon, en werd hij, om met Corsi te spreken, bewust ex Paghano Christi miles, van heiden een krijgsknecht
van Christus, maar dat veranderde aan zijn universele opvattingen
weinig. Sedert 1472 priester, beschouwde hij zich als God-in-detijd, daar immers God de Eeuwige Priester was. Doch in beginsel
kon ieder dat worden, en was b.v. Socrates het geweest. Hierarchische bemiddeling was hierbij overbodig: zoals de godheid
zich met de mensheid absque medio, zonder enige tussenschakel,
had verbonden, verbond de mens zich met de godheid — een
reformatio, waardoor niet slechts de mens persoonlijk, maar ook
de door hem ervaren wereld geheel van forma, gestalte, veranderde: doordat de mens zich in dit herscheppingsproces bewust
werd van zijn goddelijkheid en daarmee het wantrouwen in zijn
eigen natuur opgaf, verloor hij dit tevens tegenover zinnen en
wereld; door zich in zichzelf tot het goddelijke te verheffen,
adelde hij meteen het hem omringende al; de gestalte der wereld
hing immers mee van des mensen scheppende wereldepvatting
af! En deze „hervorming" was mogelijk voor alien — tot voor
de eenvoudigste ambachtsman toe. Wat dit betreft, volgde Marsilius de traditie der simplicitas die, bij Franciscus begonnen, zich
bij Petrarca doorgezet had: alle religie was allereerst zaak van het
hart; eenzelfde eenvoudige, mystische spontaneiteit lag towel aan
het onbeholpendst geloof van een ongeletterde boer, als aan de
bewust gefundeerde overtuiging van de grootste poeet en redenaar ten grondslag.
Met dat al bleef volgens Ficino's docta religio het kerkelijk christendom voor de „onwetende massa" bestemd; het redelijke daarentegen, dat met de universele wijsheid samenviel, was in het bizonder voor kunstenaars en intellektuelen. In orphische stijl roemde hij de geleerde Pico della Mirandola als groter „zielenvanger"
Ban de onontwikkelde apostelen, omdat hij door het net van zijn
geniaal betoog niet slechts simpele lieden wist te verschalken —
die overigens als kleine visjes geenszins te versmaden waren —
maar zelfs grote koppen. Daar volgens het Vierde Evangelie redelijk denken met goddelijk samenviel, behoorden christelijke gees45
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telijken zowel door simplicitas als eruditio uit te munten. Zich tegen
alle ritualisme en magisch bijgeloof kerend, verklaarde Ficino
priesters zonder levende kennis der wijsheid voor „onwetende
barbaren".
Marsilius hervond dit alles vooral bij „Paulus", aan wie een groot
deel van zijn studie en prediking was gewijd. In zijn voordrachten
aan de florentijnse Akademie Paulus met Plato verbindend, legde hij
de grondslag voor een nieuwelekenreligie—onderneming, die, feitelijk reeds bij de middeleeuwse sekten begonnen en door Franciscus min of meer nagevolgd, met overigens zeer verschillende nuancen door Colet in Engeland, Lefevre d'Etaples in Frankrijk, en
door Erasmus in geheel West Europa voortgezet zou worden,
om overal vrijer godsdienstig Leven en zuiverder moreel besef te
wekken. Paulus' opname in de derde hemel en Plato's wijsgerige
erotiek inspireerden Ficino tot „Sopro lo Amore", een nieuw platonisch gastmaal, waarin Marsilius, die van het geslachtelijk Leven
een hoge opvatting had, het erotische geestelijk omzette en Socrates als de ware vereerder van de God der Liefde huldigde.
Hierbij was hem Christus — die als Middelaar overbodig was geworden — vitae magister, een stralend voorbeeld des levens, in wie
des mensen vermogen tot redelijke zelfbepaling zongelijk bleek.
Zoals God zelf, doorzoekt de redelijke mens aarde, hel en hemel.
De geschiedenis der mensheid is dientengevolge een onstuimige
stijging van de zich bevrijdende geest — Ficino ziet het heelal als
wordende vrijheid; het lijkt reeds op Fichte en Hegel —. Ten
opzichte van God gevoelt zich de volgroeide mens niet meer in
een rechts-, maar in een vriendschapsverhouding: de wijze gaat
met Hem op voet van gelijkheid om — wat aan de opvattingen
van Kong Tse doet denken. — Niet door vrees te verspreiden, maar
door vertrouwen te wekken en liefde uit te stralen moet men zijn
medemensen voor Christus zien te winnen.
In zijn verhandeling over de astrologie stelt Ficino tegenover de
grit van Fortuna de kracht van de virtus, tegenover de macht van
het Noodlot de zelfbewuste wil van de mens. Des mensen werkelijk lot valt hem niet van buiten of maar toe als dauw of regen,
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doch komt veeleer uit zijn eigen, diepste innerlijk op. Sors animae
filia: wij zelf verhieven Fortuna als godin ten hemel. En in zijn
„Theologia platonica" leert Ficino, dat de mens geen slaaf is van
de scheppende natuur, doch, met haar wedijverend, haar werk
verbetert, zuivert en vervolmaakt.
Marsilius, die niets had van een droge kamergeleerde, doch als
een herboren Orpheus, tot aan de oudste perkamenten levende
tonen wist te ontlokken, nam ook als arts, naar zijn beste weten
en kunnen, towel theoretisch als praktisch aan de pestbestrijding
deel. Hij bleef zich echter in de eerste plaats een geneesheer des
geestes voelen, en zich met de oude orphici en cynici een „visser
der mensen" weten. Hij stond op zijn wijze midden in het leven,
en richtte zich als prediker in de volkstaal tot de massa, hoezeer hij
het plebs verachtte, „die poliep zonder kop of staart". In 1478
publiceerde hij een elftal italiaanse preken, „Zedelijke Vermaningen over de Dwaasheid en Ellende der Mensen". Ofschoon zwak
van physiek en zich bewust allerminst een martelaarsnatuur te
zijn, Borst hij, wie niet aan zijn hoge morele eisen voldeden,
ronduit de waarheid te zeggen, tot de allermachtigsten toe. Hij
verklaarde het voor de task van paus Sixtus VI, de ijzeren eeuw van
geweld en onrecht in een Gouden Eeuw van recht en vrede, als
door een wonder, om te toveren. Doch hield zich gemeenlijk ver
van alle politiek.
Intussen was de politieke opportunist Pontano, steeds gereed om
de sterksten te dienen en slechts uit op bevrediging van eigen lust
en belangen, een der begaafdste latijnse dichters der XVe eeuw.
Scherp van geest, bespotte hij in „Charon" — een dialoog in de
stiji van Lucianus — het bijgeloof met zijn aflaten en wijgeschenken op een wijze, die bij de rotterdammer Erasmus en de spanjaard Valdes nog merkbaar nawerken zou.
De door Ficino zo hoog gewaardeerde Pico, die Phoenix der
Geesten, trachtte de schatten van wijsheid, die uit Oost en West
in ItaliE waren samengestroomd, in een alomvattend stelsel te verenigen, en joden- en Christendom door middel van de kabbala te
verzoenen. Grieks, latijn, hebreeuws, arabisch, natuurkunde, wijs47
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begeerte — alles had zijn belangstelling. Deze werkelijke homo
universalis was een der weinigen van zijn tijd, die het neodassicisme bewust te boven en te buiten ging. Om „de diepere gronden der goddelijke en menselijke dingen" te ontdekken, Wilde hij
uitgaan tot de wetenschap en waarheid van alle tijden en volken.
De menselijke geest kon niet opgaan in philologische en archeologische disputen, noch bij Rome en Hellas bepaald blijven. Nader
toeziend, zou men bemerken, dat ook barbarenniet van geest verstoken waren, al droegen ze die meer in het hart dan op de tong.
De vorm is Pico trouwens bijzaak, hij zoekt slechts „kennis der
waarheid". In een brief aan zijn neef, Johannes Franciscus, die het
hofleven moe is geworden, beschrijft Pico de ware religie als een
onophoudelijke strijd, waarin de christen met Gods help de overwinning behaalt uit kracht van zijn wil — in eius arbitrio posita est
victoria —. Helaas streven de meeste mensen met onnoemelijke
moeiten naar wat joist geen vrede kan schenken. Hoeveel verkieselijker is boven „de krijgsdienst dezer eeuw" de militia Christi!
In deze geest poogde Pico zijn ganse bestaan zoveel mogelijk naar
Epictetus' „Enchiridion" — „Handwapen" of „Zijdgeweer" —
te richten. Ad Epictetum tuum effinxerimus vitam nostram, schreef
hij aan Poliziano.
De bijbel was voor Pico nog slechts een beeldenboek, wemelend
van overigens vaak diepzinnige symbolen en legenden. Hij veroordeelde de verering van het kruis en de houten, stenen en geschilderde beelden; ontkende de werkelijke tegenwoordigheid
van Christus in het misoffer, leerde de eeuwigheid der schepping,
dock verwierp — humaner dan de Christus uit het evangelie —
de eeuwige verdoemenis. In „De Ente et Uno" bracht hij alles
terug op een universele religie. Indien hij nog aan kerkelijke ceremonien deelnam, zo slechts om de eenvoudigen niet te ergeren.
Daar Pico de ketterijen van „de barbaren" Wyckleffe en Hus
met die van de geraffineerde Origenes en de phantastische kabbala meeslepend wist te combineren, trok hij spoedig de aandacht
der inquisiteurs. „Dit jonge mens — merkte pans Innocentus VIII
eens in het voorbijgaan op — schijnt op een of andere dag ver48
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brand te willen worden." De parijse faculteit verbood de verspreiding van zijn befaamde „Apologie". Hij ontsnapte slechts
aan het ergste tengevolge van frans-italiaanse dogmatische twisten
en politieke verwikkelingen.
Het lag in het voornemen van deze zeer uitzonderlijke, ascetisch
levende graaf om, na zijn wijsgerig-theologische opvattingen voldoende uitgewerkt te hebben, zijn goederen aan de armen te
schenken en, blootsvoets rondtrekkende, een gezuiverd christendom te prediken aan het yolk van stad en land. Zijn sympathie
voor de boetgezant Savonarola was groot. Slechts een al te vroegtijdige dood verhinderde deze uitstekende geest zijn vereenvoudigde en verdiepte religie uit te dragen aan intellektuelen en
massa beide, en een onsterfelijk martelaar der waarheid te worden — een van die noodlottige toevallen, waardoor de mensheid
reeds zo veel heeft gemist.
Niet uit des mensen zijn — zo heet het in zijn „Rede over de
menselijke Waardigheid" — noch uit een bepaalde plaats, die hij
in het wereldbestek zou innemen, volgt zijn waarde. Het zijn des
mensen volgt veeleer uit zijn doen, en zijn doen wordt niet slechts
door zijn wil, maar door geheel zijn scheppend vermogen bepaald.
Daarom kan hij niet typisch, doch slechts dynamisch worden begrepen: de mens gaat zich in zijn werkzaamheid te boven en te
buiten; zijn aktiviteit wordt steeds weer zwanger van nieuwe
mogelijkheid. Mensen, planten, dieren — alle aardse wezens hebben een bepaalde natuur (operari sequitur esse). Doch de mens is
tevens zo aangelegd, dat hij voortdurend zichzelf moet vormen
en scheppen om ten slotte elke gestalte te kunnen aannemen die
hij wil (esse sequitur operari).. God heeft de mens op de laatste
scheppingsdag doen verrijzen, opdat hij de wetten van het al lere
kennen, en het in zijn schoonheid en grootsheid bewondere. Hij
bond hem noch aan een bepaalde plaats, noch aan een bepaalde
tack, doch gaf hem bewegelijkheid en eigen wil, en legde in hem
de mogelijkheid tot een alzijdig Leven. Tussen hemel en aarde geplaatst, kan de mens zich verliederlijken tot het laagste Bier, doch
ook — zichzelf vergoddelijken. Als redelijk wezen bereikt hij
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slechts zijn bestemming, voorzover hij zich die weet to geven, en
feitelijk dus zijn eigen schepper wordt (tui ipsius quasi arbitrarius
honorariusque plastes et fictor).

Werd dit niet bevestigd door het optreden van het wonderkind
Angelo Poliziano ? Zijn eerste latijnse brieven gingen op zijn dertiende, zijn eerste griekse verhandelingen op zijn zeventiende jaar
reeds rond. Op zijn zesdende had hij de „Ilias" in latijnse zesvoetige verzen vertaald en daarmee de titel homericus juvenis gewonnen. Ficino leidde hem in in de wijsbegeerte; Lorenzo de'
Medici koos de Homerische Jongeling tot opvoeder van zijn kinderen en verbond hem aan de universiteit van Florence; Pico
huldigde zijn latijnse vertaling van Epictetus' „Enchiridion".
Door zijn schitterend onderwijs lokte Poliziano tot vanuit Portugal en Engeland studenten. Zijn „Miscelleana" (1489), een bundel ongewoon boeiend geschreven taalkundige verhandelingen,
werd algemeen als voorbeeld erkend en nagevolgd. Niet alleen
evenaarden zijn latijnse en griekse gedichten welhaast die der
beste klassieken — vooral het latijn werd bij hem tot een levende
taal herboren, die de oorspronkelijkste gedachten en de fijnste
gevoelens vertolkte maar hij hernieuwde tegelijkertijd de
italiaanse poezie. Met zijn lyrisch muziekdrama „Orpheus" kondigde hij de komst van herdersspel en opera aan.
Als vanzelf kwam door en in Poliziano het vraagstuk van overlevering en oorspronkelijkheid, objektiviteit der regels en geniale
spontaneiteit, van de verhouding tussen imitatio en inventio op, dat
nog in Erasmus' tijd de geesten zou bewegen. Poliziano vergelijkt
de fanatieke navolgers van Cicero met apen, papegaaien en eksters;
hij verwijt hun geestelijke traagheid: nabootsing mist eigen
kracht, gevoel en Leven. „Ik ben Cicero niet, maar druk mijzelf
uit", schrijft hij aan Paolo Cortese. Als hulpmiddel heeft een
voorbeeldig schrijver zonder twijfel zin, maar men moet eindelijk zonder zwemgordel kunnen zwemmen, en zijn eigen ingenium niet door Cicero's gewichtigheid laten onderdrukken.
„Niets uit zichzelf putten en alles nabootsen is geen bewijs van
een gelukkige aanleg. Vaarwel!"

IV. IDEALISMS EN WERKELIJKHEID
Ik ben een in het water uitgespreid net, dat door
de op de golven drijvende kurk voortdurend naar
boven, doch door het gewicht van het lood naar
beneden getrokken wordt... Geen van beide bereikt zijn doel: de kurk wordt Hat, het lood blijft
zweven — maar het net vergaat, en scheurt ten
slotte stuk...
LORENZO DE' MEDICI

e oorspronkelijkste denker van dit ganse tijdvak was
zonder twijfel de schipperszoon Nikolaas van Kues,
Scotus Eriugena's opvolger en Bruno's en Hegel's voorloper, volgens Cassirer „de eerste moderne denker". Niets ontging aan zijn encyclopaedische blik: de leer van de H. Thomas,
waar de rede, zowel als die van Duns Scotus, waar de wil in het
middelpunt was gesteld, Ockham's positivisme en de geheimzinnige duitse mystiek, Plato's natuurphilosophie en de pythagorese
getalssymboliek niet minder dan Valla's rationalistische kritiek,
natuur en cultuur, theorie en praktijk — letterlijk alles boeide
hem. Vooral in het zoeken naar een universele, boven-confessionele religie werden Marsilio en Pico, meer dan men gewoonlijk vermoedt en in Italie meest wil erkennen, door deze zeer
grote duitser beinvloed.
Nikolas Krebs, in 1401 in de nabijheid van Trier geboren, werd
als knaap vanwege zijn uitzonderlijke begaafdheid door de graaf
van Manderscheid ter voorbereiding van zijn akademische studiEn
naar de toen in die streken modernste middelbare school, die van
Deventer, gezonden. Hij studeerde te Heidelberg en Padua theologie, wijsbegeerte, rechten, meet- en sterrekunde, en promoveerde in 1423. Na een tweejarig verblijf te Rome werd de jonge,
veelbelovende geleerde te Trier sekretaris van de kardinaallegaat Orsini, een der best geletterden der ganse curie, die hem
in zijn studiEn krachtig aanmoedigde. Meer nog dan naar een
herleving der letteren, ging Nikolaas' brandend verlangen naar
een vernieuwing der wetenschap uit. Hij was dan ook niet weinig
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trots behalve een twaalftal komedies van Plautus, de „Involutio
Spherae" van Aratus en de „Astronomia" van Manilius te „ontdekken" en uit het stof der eeuwen te doen herrijzen.
Terwiji echter, als we reeds zagen, de grondslagen der religieuswijsgerige opvattingen van Marsilio en Pico buiten het evangelie
zouden komen te liggen — bf liever nog: dit nog slechts mede
zouden dragen — en hun wezenlijk hellenistisch gnosticisme het
feitelijk te boven gaan, ging Cusanus nog geheel van een neoplatonisch getint Christendom uit, dat hij dialektisch tot een alomvattende wereld- en levensbeschouwing verwijdde en verdiepte,
als tegenwoordig nog wel de hegelaars doen. In Christus, die
voor de eersten als middelaar joist overbodig zou blijken, vatte
hij zijn kosmisch humanisme samen.
Uitgaande van de veronderstelling ener religio naturalis, Wier
inhoud de aanhangers van de meest uiteenlopende belijdenissen
zou kunnen verzoenen — „er is slechts een ongedeelde mensheid,
een soortelijk wezen voor alle mensen en waardoor alle enkelingen mensen zijn, ... zodat Christus en alle mensen dezelfde
mensheid bezitten" — erkende deze merkwaardige roomse geestelijke in „De Pace Fidei" (1454) het betrekkelijk recht van elke
godsdienst. Drong deze overtuiging algemeen door, dan zouden
oorlog, haat en vijandschap verdwijnen. Onomwonden verdedigde Cusanus dan ook het recht van ieder om anders te zijn,
daar het anderszijn tot de eenheid der waarheid, de waarheid der
eenheid behoort. Hieruit volgde alomvattende verdraagzaamheid — die niets met armzinnige onverschilligheid gemeen had —
en intense belangstelling in de betrekkelijke zin van Welke opvatting of wereldbeschouwing ook.
In het museum te Bern bevindt zich een gobelin-kopie van een
verloren zelfportret van Rogier van der Weyden, dat Cusanus
tot treffend zinnebeeld diende. Voor de monniken van het
Tegner Meer over het schouwen Gods schrijvende, vertelt hij,
op het raadhuis te Brussel een portret van Van der Weyden gezien te hebben, dat, wie ook de toeschouwer was, en waar deze
zich ook beyond, hem voortdurend aankeek en, hoewel zelf on52
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bewegelijk, hem onophoudelijk volgde met zijn blik. Elk die het
aanzag, stond met dit wonderlijk gelaat in de onmiddellijke betrekking van oog in oog. Zo verhoudt zich de eeuwige waarheid,
de enig ware werkelijkheid, tot alles en alien. Men vatte de talloze betrekkingen, die hieruit volgden, in een, alle oogpunten
omhelzend, intellektueel visioen tezamen — vervolgt Cusanus
in „De Visione Dei" —, om iets te verstaan van het onmetelijke
geheel, waaraan ontelbare bizonderheden deelnemen om erin opgeheven te worden.
Het eeuwige gezichtsvermogen is vrij van alle beperking, uit
boven ruimte en tijd, en toch is alles erin verenigd en verbonden.
In het goddelijk aangezicht vindt ieder zijn eigen aangezicht weerspiegeld; zoals elk het aanziet, werdt hij ook aangezien. „Want
de mens — schrijft deze diep door het platonisme beinvloede denker — kan niet anders dan menselijk oordelen. Zo zou een leeuw,
die U met een aangezicht zag, U de kop van een leeuw, een rund
U de kop van een rund, een adelaar U de kop van een adelaar
toekennen. 0 Heer ! hoe wonderbaar is uw aangezicht, dat wan-.
neer hij het vatten wil, de jongeling het zich jeugdig, de man
mannelijk, de grijsaard oud moet verbeelden. In alle gezichten
verschijnt het gezicht der gezichten omsluierd, als een raadsel; on.verhuld echter kan het niet aangezien worden, zolang men niet,
boven alle gezichten uit, ingaat in dat geheime en donkere zwijgen, waar van het weten en verstaan van het gezicht zelfs niet
meer overblijft."
Blijkens „De Apice Theorie" (1464) vond Cusanus de waarheid,
die hij eerst, middeleeuws, tegenover verandering en veelheid
gesteld had, ten slotte te midden van zon, maan en sterren, op
aarde, in de natuur en het yolk mensenleven terug. Hoe helderder zij is, des te bevattelijker is zij: veritas quanto clarior tanto facilion Want de wijsheid verheft haar stem Tangs de straat, ze roept
op de pleinen en van de tinne der muren; bij de ingang der poorten, overal hoort men haar woord — zegt de H. Schrift —; wie
naar haar luistert, zal zeker woven 1.
1 Spreuken I Zo, 33.
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De schepping is de zelfontvouwing Gods. De ganse wereld met
haar oneindige rijkdom aan gestalten wordt, wanneer wij ons
maar rustig aan haar tegenstrijdigheden durven overgeven en haar
onbeschroomd in haar veelvormigheid doorwandelen, een goddelijk symbool.
Voor het middeleeuws bewustzijn werd de door Christus verloste
mens van natuur en wereld losgemaakt. Bij Cusanus daarentegen
sluit de verloste als microcosmos de natuur aller dingen in zich, en
valt zijn vereniging met Christus met de verheerlijking van alle
dingen door en in de geest des mensen samen. Zo wordt Bus de
Christus-idee, als macromicrocosmos, de religieuze rechtvaardiging
van de humaniteitsidee. Het Koninkrijk der Hemelen en dat der
wereld worden opgeheven in de ene goddelijke werkelijkheid.
In humanitas, d.i. de geest der mensheid, zijn het scheppende en
het geschapene een.
Terwiji voor Petrarca, in Augustinus' geest, de mens van nature
nog „ziek" was en van Christus te zijner genezing remedia ontvangen, ja, feitelijk tot in zijn wezen veranderd worden moest
om aan het geestelijke werkelijk deel te kunnen krijgen, bereikt
hij bij Cusanus in en door Christus zijn eigen volkomenheid: de
oude mens wordt door de nieuwe niet zozeer onderdrukt of gedood als wel „vervuld" — gesublimeerd, zou men tegenwoordig
zeggen —; elk vindt in Christus ten slotte zichzelf, en hiermee
zijn eigen rechtvaardigin.g, het hoogste zelfverlies valt samen met
conservatio sui, zelfbehoud in de allerdiepste zin van het woord.
Wat bij Dante reeds onbewust geschiedde, geschiedt bier bewust:
de theologie wordt anthropologie; de mens vindt het al in zichzelf terug en — zichzelf in het al. Want deze anthropologie is
verre van bekrompen-egocentrisch. Cusanus heft niet alleen het
anthropocentrisme, maar zelfs het geocentrisme op: mens noch
aarde vormen bij hem het middelpunt meer van de kosmos.
Noch de hemel, noch de aarde kan het middelpunt van het al
zijn, omdat een oneindige wereld uiteraard geen middelpunt
heeft. Er is slechts een middelpunt, van aarde en hemel beide, dat
echter geen middelpunt meer kan heten: het goddelijk zijn, dat
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daarvan ook de oneindige omtrek is, en waarin men onder noch
boven meer vindt; ook ligt in het eeuwige niets veraf of dichtbij
— heet het in ,-,De geleerde Onwetendheid" —. Het heelal bestaat
uit een oneindige verscheidenheid van ontelbare bewegingen,
waarin de aarde rondzwerft als „een edele ster". Zij is geen waste
grondslag, waarboven zich, in volmaakte koepelvorm, steeds
hogere hemelen zouden heffen, al meer naderend tot een alleropperst Wezen, maar een zwevend stofje in een mateloos universum, waar, naar Anaxagoras' woord „alles is in alles"; een
„min of meer" bolvormige planeet, in de rusteloos bewegende
schepping „min ofmeer" kringsgewijs rondwentelend om de „min
of meer" bolronde zon.
Voor Cusanus is het al niet meer statisch opgebouwd, doch bouwt
het, dynamisch, voortdurend zichzelf op; is de wereldharmonie
niet vantevoren vastgesteld, doch resultante van het op elkaar inwerken van al het bestaande. Elk absolutisme principieel opgevend, brengt hij alles terug tot een stelsel van onderlinge betrekkingen en verhoudingen: were scire est per nexus scire. De logische
wet, waardoor dit alles beheerst wordt, is die van de eenheid der
tegendelen, oppositorum coincidentia. Daarom ondergaat de menselijke geest het wereldproces maar niet passief, doch werkt er
aktief in mee, funktioneert erin als een hoogst noodzakelijk element; is hij zelfs een integrerend bestanddeel van zijn eigen kennis. Want men kan het gegevene slechts begrijpen door het op te
nemen en in zich te verwerken: intelligere est assimilate; het begrip werkt zowel in het begrijpen als in het begrepene. Het beperkte verstand moge dit alles niet kunnen vatten, Cusanus onderscheidt met Scotus Eriugena zin, verstand en rede, Welke
laatste dialektisch tot de opperbewuste onwetendheid, docta ignorantia, stijgt: het onbegrijpelijk begrip, de derde hemel der mystieke vrijheid. De ware gelovigen zijn wezenlijk niet slechts
Christus, doch daarmede tevens Gode gelijk: deiformes. Daar echter de christiformitas bij ieder slechts betrekkelijk is en in ieder
anders, maken alien tezamen een eendrachtige verscheidenheid
uit, diversitas in concordantia in uno Jesu, als een oneindige ruiker,
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uit de meest verschillende bloemen harmonisch samengesteld.
Cusanus, in 1548 door de humanistisch gezinde Nicolaas V tot
kardinaal benoemd — voor een duitser een buitengewone eer —,
had een zeer ruime opvatting van het christelijk leven. Toch
schrok hij ten slotte terug van de consequenties der leer, die hij
oorspronkelijk op het concilie van Bazel in „De Concordantia catholica" verkondigd had, en volgens Welke alle bisschoppelijke
en pauselijke macht principieel ondergeschikt was aan het oppergezag der ganse, in concilies vergaderende Kerk 1. Ook in hem
worstelde het Dude voortdurend tegen het nieuwe op. Zoals zijn
moderne denken in middeleeuwse vormen bleef geboeid, werd
zijn vrij-religieuze overtuiging ten slotte beheerst door traditioneel-hierarchisch gevoel.
Eenmaal in het andere kamp, aanvaardde cardinalis cusanus dan
ook alle consequenties van het theocratisch-pauselijk absolutisme,
zodat nog eeuwen later de aanhangers van de leer der pauselijke
onfeilbaarheid zich op hem beroepen zouden. De bisschop van
Brixen werd een der trouwste medewerkers — men noemde hem
„vice-pans" — van Pius II die, hoewel vroeger voor alles een
aanhanger van het humanisme, nog niet aan het bewind was gekomen, of hij trachtte dit geheel aan zijn roomse machtspolitiek
dienstbaar te maken, en Wilde in het bizonder van Valla's stellingen niets meer weten.
Doch het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. In zijn prachtig
„Boek van de Geest" (145o) beschrijft Cusanus, hoe een beroemd
redenaar de grootste van alle levende wijsgeren te Rome ontmoet, als deze vanaf een brug de ontelbare menigten gadeslaat,
die uit tiller heren landen naar hetzelfde centrum samenstromen:
ondanks de uiterste verscheidenheid alien toch aanhangers van
eenzelfde geloof. De philosoof heeft de geheele wereld doorreisd
en alle wijzen gehoord. Toch voelt hij zich minder zeker van de
diepste waarheid dan het onwetende yolk. Redenaar en wijsgeer
1 Men zou zijn oorspronkelijke opvatting van de verhouding van Paus,
Kerk en Christus aldus kunnen samenvatten: C > K > P, en in P : K =
K : C.
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begeven zich samen naar de ruines van een in de oudheid aan de
eeuwigheid gewijde tempel. In een keldervormige ruimte treffen
zij slechts een simpele leek, een houten-lepel-snijder aan. De hoogmoedige rhetor begrijpt niet, dat wie de tempel der wijsheid bewoont, zich met zulk minderwaardig werk kan bezig houden.
Doch wijsgeer en lepelsnijder geven hem te verstaan, dat deze
arbeid niet slechts een weldaad is voor het lichaam, doch tevens
symbool van het werk van de geest. Er ontwikkelt zich een lang,
diepzinnig gesprek, waarbij redenaar en wijsgeer met stijgende
bewondering de uiteenzettingen van de ongeschoolde volgen,
die, boven alle officiele wijsheid uit, hun leert, waarom de geest,
d.i. het uit zichzelf bewegende, redelijke levee, de maat is van alle
dingen. De machtige kardinaal gaf hiermee het traditionele dogma welbewust op; de bisschoppelijke legaat van de Driewerf
Gekroonde liet het zuiverste denken spreken uit — een leek.
Ook bier dus weer de simplicitas als diepste grondslag van het
allerhoogste geestesleven. En dat, terwijl officieel niet alleen de
leken, maar zelfs de priesters onder de domini doctores stonden,
die immers ook de riten controleerden, en de clerken zozeer over
opvoeding en wetenschap beschikten, dat deze beide onder het
begrip clergie werden samengevat.
Cusanus verenigde zijn drie samenspraken „De Sapientia", „De
Mente", en „De staticis Experimentis" onder de titel Ydiota 1,
omdat bier een simpel mens uit kracht van zijn spontane wijsheid
de geestelijke leidsman towel van rhetor als van wijsgeer wordt.
Stood niet in de H.S. geschreven: „Indien iemand meent in deze
wereld wijs te zijn, zo worde hij dwaas, om wijs te worden" 2.
Opnieuw was de dwaasheid der wereld goddelijke wijsheid geworden.
In elk geval blijft het merkwaardige dit, dat de Katholieke Kerk
Bier dagen scholastieken en mystieken, de knapste wijsgeren en
1 De betekenis van het woord „idioot" speelt in de klassieke talen tussen:
privaatpersoon, ongeletterde, dwaas en leek. Het heeft een dubbelzinnigheid, te vergelijken met die van het oud-hollandse „onnoser (onnozelekinderen-dag!) of „simper. Men denke aan Dostojewski's „Idioot".
2 1 Corinthen III 18.
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primitiefste gelovigen, realisten en nominalisten, dualisten en
monisten, asceten en epicuristen, barbaarse monniken en eminente intellektuelen, de grootste geleerden en de geraffineerdste
kunstenaars, uiterst elastisch omvatte. Nikolaas van Kues zag ook
daarin de wet van eenheid der tegendelen bewaarheid.
Vandaar de geestdrift, waarmee hij deelnam aan de poging, de
Oosterse met de Westerse Kerk te verzoenen. Kon men de coincidentia contradictoriorum schoner beleven ? In welk een stemming
hij toen verkeerde blijkt uit het feit, dat hij op zijn reis naar Constantinopel zijn betoog over docta ignorantia schreef, waarvolgens
alle soorten, tot de mensesoort toe, zich in een oneindige verscheidenheid van enkelingen ontvouwen: Simson muntte door kracht,
Absalon door schoonheid, Salomon door wijsheid uit, en er is
Been godsdienst of sekte, die ondanks nog zoveel gebreken, ook
niet verdiensten heeft; de godheid zelf heeft deze zelfonderscheiding gewild, opdat elk, hoewel anderen bewonderend, toch met
zichzelf voldaan zou kunnen wezen; vindt ieder niet zijn eigen
vaderland, geboortegrond, gewoonten, regeringsvorm en taal de
beste ? Totdat hij, hoog daarboven uit, in Christus, die de ganse
mensheid samenvat, de Vrede vindt. Zelfs in de meest zo verachte, mohamedaanse godsdienst trachtte Cusanus het goud der
waarheid van de slakken der dwaling te zuiveren.
Zo werd op godsdienstig zowel als op cultureel gebied het eeuwenoude clerkenmonopolie langzaam maar niet minder zeker
ondermijnd en rijpte het moderne bewustzijn voor het begrip van
de legende der Brie ringen, die Boccaccio naiefweg in het begin
van zijn „Decamerone" had opgenomen, en eerst door Lessing
in „Nathan de Wijze" bewust zou worden uitgewerkt. Het
spreekt vanzelf, dat ook Cusanus op zijn manier het jagersmotief
vergeestelijkte: hij wist zich met alle denkers ter wereld op een
gezamenlijke jachtpartij, waarbij het ging om een eeuwige bait,
en waarin, hoewel niemand ooit het volstrekte zou kunnen veroveren, elk zoveel waard zou blijken, als hij wist te vangen en te
vatten.
Door „intellektuele intuitie" geleid,was Cusanus in zijn „Geleerde
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Onwetendheid" de voorloper van Copernicus, Kant, Hegel en de
moderne natuurwetenschap geworden. Zon, maan, aarde, sterren
en planeten waren hem wezenlijk hetzelfde; rust en beweging
sloten elkaar niet uit, maar vooronderstelden elkaar: posse en esse,
vermogen en werken, vielen in posse esse, daadwerkelijk vermogen samen, dat zich nergens zo kenbaar maakte als in — homo, de
mens.
In Duitsland beinvloedde Cusanus de geniale neoplatinist Johann
Reuchlin, die ook veel aan Ficino en Pico zou darken, en in „De
Arte cabbalistica" boven de ratio, het onderscheidend verstand,
mens, de rede stellen, waarin en waardoor alle tegenstrijdigheden
worden opgeheven. Krachtig keerde hij zich met Ulrich von Hutten tegen de Dunkelmanner: eisten de keulse obscuranten zelfs niet
de verbranding van alle niet-kanonieke joodse literatuur!
In Frankrijk stond een ander groot leerling der florentijnen, Jacques Lefevres d'Etaples mee order invloed van de kardinaal van
Brixen. Doch de kern van Cusanus' leer werd er uitgewerkt door
Charles Bouille, meer, doch helaas nog te weinig, bekend als
Carolus Bovillus. In het „Boek van de Wijze", het „merkwaardigste en in menig opzicht meest typische voortbrengsel der renaissance", dat in 1510 te Parijs verscheen, zet deze uiteen, hoe de
natuur in de menselijke rede komt tot zichzelf. Anderzijds kan
het „ilc." zich slechts vinden door zich aan de wereld over te
geven, deze geheel in zich op te nemen en te herscheppen tot
geest. De natuurlijke mens, homo, behoort zich, op de wijze der
vrijheid, door deugd, bekwaamheid en kunst tot homo-homo op te
werken, totdat de homo-homo-homo natuur en vrijheid, zijn en bewijstzijn, in hoger eenheid zo tezamenvat, dat de mensniet meer
een Touter deel is van het al, doch deszelfs oog en Spiegel wordt;
een oog-spiegel, die daarenboven de beelden niet van baiter ontvangt, doch deze veeleer vormt uit zichzelf 1.
1 Bovillus' „Liber de Sapiente" vindt men met zijn merkwaardige schema's
en illustraties afgedrukt in Cassirer's „Individuum and Kosmos in der
Philosophie der Renaissance", dat tot recht begrip van heel dit tijdvak
(van 13oo tot i 600) onmisbaar is.
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Cusanus' mathematisch-mystische, wezenlijk orphisch-pythagorese wijsbegeerte maakte in het zozeer op „de worm" gestelde
en ingestelde Italie een onuitwisbare indruk, vooral bij onderzoekende geesten als Leo Battista Alberti en Leonardo da Vinci;
zij wekte er de leer der proportio, volgens Luca Pacioli niet alleen
de Moeder van alle Wetenschap, maar ook de Moeder en de Koningin van de Kunst.
Zijn grote opvolger in het rijk des geestes zou intussen Giordano
Bruno worden, die hem terecht als „de goddelijke" eerde, hoeveel bezwaar hij er ook tegen had, dat de bisschop van Brixen
door zijn vele kerkelijke gewaden in zijn geestelijke bewegingsvrijheid zozeer gestoord was geworden — Bruno, die zelf niet
minder recht op de erenaam „goddelijk" had. Sinds zijn vijftiende
jaar in een klooster gekooid, en towel de klassieke auteurs als de
H. Thomas, de leer van Copernicus als die van Cusanus grondig
bestuderend, werd hij door een stormachtig verlangen naar physieke en geestelijke vrijheid voortgestuwd. Leven en leer der napolitaanse en romeinse geestelijkheid deden hem het Christendom
betwijfelen. Nog geen dertig jaar, zou hij op honderd punten
worden beschuldigd van ketterij. In 1576 legde hij het monnikshabijt af, en begon zijn zwerftocht door de wereld.
Over Venetie naar Geneve gekomen, leerde Bruno daar het calvinisme kennen, dat met zijn enge dogma's hem echter evenmin
kon bevredigen. Ook door de gereformeerden van ketterij beschuldigd, trok hij, lerende, naar Lyon, Toulouse, Parijs, Oxford,
Londen. Doch in Engeland wekte hij aanstoot met zijn stelling,
dat zich in de oneindige ruimte een ontelbaar aantal zonnestelsels
zouden bewegen: moest men zo iets niet als toppunt van dwaasheid en een philosophische ketterij beschouwen ? Bruno zwierf
over Parijs naar Marburg, Wittenberg, Praag, Helmstedt, Frankfurt, Zurich, Venetie, waar hij in 1592 door verraad in de handen
van de inquisitie viel. Het volgend jaar werd hij overgeleverd aan
Rome. Daar onderwierp men hem aan een zevenjarig proces vanwege zijn vele ketterijen, die hij fier weigerde to herroepen.
Deze onstuimige dichter-wijsgeer, door een vlammende rede6o
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lijke aandrift, impeto razionale, bezield, had de philosophie van
Cusanus en Bovillus, de stoicijnse leer van het kosmische redevuur en het platonisch mysticisme geniaal verbonden, en zich
hierbij meermalen beroepen op — Scotus Eriugena. Stof, wereldziel en intelligentie vielen in het universele leven, dat „heilige,
gewijde en aanbiddelijke beest", tezamen: physis optima deltas.
God of „de universele natuur" was de scheppende levensgrond
alter wezens:
...Rerum facies dum tantum fluctuat extra,
Intimius cunctis quam sint sibi quaeque, vigens est
Entis principium, cunctarum fons specierum,
Mens, Deus, Ens, Unum, Verum, Fatum, Oratio, Ordo,

dichtte hij in „Over het Onmetelijke" 1 : „Terwiji de oppervlakte
der dingen vlottend blijft, is hij alien dingen meer eigen, dan zij
zichzelven, levend beginsel des zijns, oorsprong van alle vormen,
Geest, God, Wezen, Eenheid, Waarheid, Lot, Woord 2 en Orde".
Zelfs aan de mens is God nader dan deze zichzelf is, al benadert
hij Hem, en daardoor zichzelf, altijd meer.
In zijn hemelbestormende leer van het „heroisch enthoesiasme"
werkte deze moderne titan, Wiens gebaren slechts met die van
Michel Angelo kunnen worden vergeleken, Cusanus', Ficino's
en Pico ' s wijsgerige kosmologieen bewust anti-kerkelijk en boven-christelijk tot een ethisch pantheisme uit. Vrij verhiefhij zich
op de vleugelen van verbeelding en denken tot in het bovenkosmische, zich gedragen voelend door het oneindige leven, dat met
oneindige kracht de oneindige ruimte volt.
Bruno's modern, dynamisch levensgevoel werd de bron van een
nieuwe, wereldomvattende moraal, synthese van intuitie en denken, kunst en wetenschap, mystiek en daad, gericht op een toekomst van god-menselijke wereldharmonie, die zich door universele verdraagzaamheid zoo kenmerken. De mens vindt slechts
zichzelf, voorzover hij het oneindig heelal in zich opneemt en
tegelijk zijn ik daartoe uitbreidt. Dan verdwijnt zelfs de grens
1 „De Immenso", VIII 1 o,i.
2 Men ziet, hoeveel bier oratio nog altijd betekent.
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tussen leven en dood, daar deze laatste, als opheffing van het individuele bestaan, in het universum begrepen is. Alle predikaten,
die Ficino en Pico nog slechts aan de godheid hadden toegekend,
kende Bruno mee toe aan de mens, voorzover deze zich met de
diepste beginselen des levens had weten te vereenzelvigen, en datgene omvatte, waardoor hij zelf werd omvat.
Giordano Bruno, die „de gallileer Jezus" naast Pythagoras stelde,
noemde zijn leer „de oeroude". Hij wilt zich met de diepste en
grootste geesten aller tijden, tot ver voor het Christendom en hoog
daarbovenuit, in een, onsterfelijk verband verbonden. Het kosmische leven was hem niet meer statisch-trapsgewijs opgebouwd,
doch ontwikkelde zich gradueel door het anorganische en het organische, door planten, dieren en mensen heen, die elk voor zich
slechts een voorbijgaande verhouding waren in de steeds veranderende betrekkingen (circonstanzie) des heelals. Daarin vielen ten
slotte ook vrijheid en noodzakelijkheid samen.
i600, het jaar waarin dezefurioso eroico in het geestelijk ontluisterd
Rome op de Bloemenmarkt verbrand werd, betekende het erode
van de renaissance. Terwiji in Noordwest Europa de uit de Kerk
gesloten reformatie moeizaam zegevierde, overwon overal elders de contra-reformatie, tot in Midden- en Zuid Amerika toe.
Militia Christi werd de lijfspreuk van de met lichaam, ziel en geest
aan het volstrekt erkende, pauselijke gezag vrijwillig-slaafs onderworpen jezuieten, die door hun biechtvaders zelfs de machtigste vorstelijke absolutismen ondergeschikt poogden te maken aan
het geestelijk imperialisme, dat met herwonnen stuwkracht uitging van de H. Stoel, en kunst, wetenschap en philosophie opnieuw van alle zelfstandigheid beroofden. Het uitbreken der hervorming had niet slechts de Kerk van talloze barer meest vrijzinnige en onafhankelijke elementen beroofd, doch bij Naar leiding
een felle reaktie tegen het humanisme gewekt. Sinds het concilie
van Trente (1545-1563) werd ze exclusiever dan ooit.
Ketters en leken hadden intussen de leiding van het cultuurproces voor eeuwig overgenomen, zich juist aan datgene in renaissance en humanisme inspirerend, wat voor het kerkelijk dogma en
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de priesterlijke hierarchic het onaannemelijkst was: de zelfontplooiing des geestes, die tot vrije gedachte zou Leiden.
Tot nog toe werd in verband met ons onderwerp vooral de nadruk gelegd op het ideele en ideate, dat renaissance en humanisme
kenmerkte. Om deze beide volledig te karakteriseren, behoorden
ook de aesthetische en maatschappelijke zijden ervan zo te worden
belicht, dat men het ganse tijdvak in al zijn veelvormigheid —
van Fra Angelico tot Cesare Borgia — zou zien verrijzen. Mits
men nimmer vergete, dat deze laatste van „het nieuwe leven"
evenzeer een uitwas was, als een of andere pilaarheilige van het
Christendom der eerste eeuwen. Machiavelli, die ten behoeve van
de opkomende, moderne staat het morele van het politieke, die
de middeleeuwen nog altijd min of meer hadden samengedacht,
bewust poogde te scheiden en, op overigens uiterst naieve manier, Cesare Borgia als staatsman en krijgsman ten voorbeeld nam,
zag niet slechts zijn eigen leven, maar ook dat van z ijn ideate
worst mislukken, terwijl hij nog wel het succes tot politieke maatstaf genomen had 1.
Even nieuw als redelijk was met dat al Machiavelli's poging het
politieke leven wetenschappelijk te ontleden, zijn staatsleer geheel
op ervaring te vestigen en, in verband hiermee, een doeltreffende
techniek uit te werken. Doch hij sloot hiervan onredelijkerwijs
de zedelijke werkelijkheid, die de Kerk toch altijd, ten minste in
beginsel, erkend had, overgrotendeels uit — liet alleen individuele
deugden gelden, en dan nog slechts voorzover die am machtspolitiek konden worden ondergeschikt gemaakt —. Inderdaad beantwoordde dit am de politieke realiteit, de Kerkelijke Staat zijner
dagen hierbij inbegrepen, die hij in Italic waarnam, waar despoot
zich tegen despoot, en tyran zich tegen tyran op de meest amorele
wijze verhief. Zodat Machiavelli de, wel zeer perverse, propheet
van staatsabsolutisme en militaire konskriptie werd, zonder evenwel ook maar in de verste verte te voorzien, op Welk een on1 Volgens Pertigliotto is de versnippering en de militaire en politieke ruine
van Italic zelfs in de eerste plaats aan Cesare Borgia te wijten.
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menselijke en mensonwaardige wereld dit alles zou uidopen.
In elk geval vertegenwoordigt Cesare Borgia uit cultuuroogpunt
niet de sterkste, maar de onbeduidendste en zwakste zijde van de
renaissance. Haar typische vertegenwoordiger was veeleer Lorenzo de' Medici, it Magnifico genaamd: uiterst gewiekst zakenman en wijsgerig peinzer; eenvoudig huisvader en ongekroond
hoofd van Florence; hunse verwoester van Volterra en fijngevoelig
poeet; niets en niemand ontziend tyran en boezemvriend van Ficino, die voor hem „wijsheid en schoonheid in enen" belichaamde;
uitmuntend land-en tuinbouwer, eerste-klas-veeboer, dock tevens
stichter der Platonische Akademie; aanbidder van Christus, maar
ook van de uit het schuim der zee geboren Venus; dichter van
Quart' 6 bella giovinezza
Che si fugge tuttavia I
Chi vuol esser lieto, sia;
Di doman non c'6 certezza.
— een edel „Schep vreugd' in 't leven" —, die aan zijn sterf bed de

sombere boetgezant Savonarola roept.
Hier zijn wij trouwens ook bij de oeconomische grondslag van
renaissance en humanisme terecht. Deze fiorentijnse Maecenas
stelde bouwmeesters, beeldhouwers, schilders, dichters, geleerden,
wijsgeren, ruimschoots in staat, in zijn omgeving te leven en te
werken, te werken en — te leven vooral, en leefde inters met hen
mede. lets, wat zeer wezenlijk bij dit tijdvak behoorde. Zo werd,
ondanks alles, toch een zeker cultureel evenwicht bereikt, hoe
innerlijk tegenstrijdig dan vaak ook.
Inderdaad waren renaissance en humanisme zonder maecenaat
onmogelijk geweest. De stoffelijke en geestelijke pronkdrift van
nieuwe rijken en oude, roemzuchtige heersersgeslachten sprak
daarbij een zeer krachtig woord mee. Dezen hadden evenzeer
behoefte aan de voortbrengselen der moderne kennis en kunst als
de nieuwe kunstenaars en geleerden aan de fmancièle steun van
machtige beschermers. De wetenschap had zich in hen ten opzichte van klooster en kerk, de kunst ten opzichte van het ambacht zozeer verzelfstandigd, — de dragers der nieuwe cultuur64
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beweging hadden zich tegenover de algemeen geldende overleveringen in Bier mate verindividualiseerd, — dat al deze nonconformisten daar noch een zedelijke, noch een maatschappelijke,
noch een oeconomische bodem meer vinden konden. Doch hun
rusteloze arbeid eiste voor alles onderdak, tijd en — geld. Het
kapitalisme kwam nu eenmaal op, dat elk produkt tot koopwaar
ging maken. Vandaar nog een derde, bedenkelijker jacht: Haar
een of andere worst of rijke burger, aan wie men tegen ruime betaling zijn magna opera kon wijden. Hoe royaler de eindelijk gevonden beschermer of beschermster Wilde betalen, met des te
groter lof werden zij, in steeds pathetischer gestelde, opdrachten
en huldigingsbrieven overladen. Schoven zij echter niet, of al te
karig af, dan werden zulke schrielhanzen met naam en toenaam
in felle smaadschriften aan de kaak gesteld. Gedoemd om bij
financiele en politieke machthebbers om een bestaan te bedelen,
deed men dit haast op even prirnitief-magische wijze als thans nog
de eerste de beste zuidelijke bedelaar, die u reeds, als hij u aanspreekt, huldigt en voor eeuwig zalig prijst, dock als ge hem teleurstelt, met schimpwoorden overlaadt en verdoemt. Het spreekt
haast vanzelf, dat men in onderlinge konkurrentie om de gulste
patroon ook elkaar met hoon en hatelijkheden te lijf Bing. Zodat
het schelden zich ontwikkelde tot een nieuw meesterschap, en
twistende gefortuneerden zich zelfs scheldvirtuozen huurden om
hun tegenpartij in het openbaar te bespotten en af te maken.
Het heeft dan ook zin de veilheid van veel humanisten te veroordelen, die zich tot dit bedenkelijk spel — want dat werd het —
maar al te gewillig leenden. Mits men niet vergete, dat joist zij,
die zich het hartstochtelijkst aan de nieuwe kunsten en letteren
wijden wilden, meest de grootste moeite hadden om in hun levensonderhoud te voorzien, en zelfs een Leonardo en een Michel
Angelo zich van een dergelijke fmanciele horigheid nooit geheel
hebben kunnen bevrijden. Het is trouwens de vraag, wie de
grootste blaam treft: hen, die door physieke en geestelijke behoeften haast wel gedwongen waren rijken en machtigen, tot koningen en pausen toe, al buitensporiger te flikflooien, of hen, die zich
S
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tot in het dwaze bewieroken lieten. En wist men aan beide zijden
eigenlijk niet, hoe weinig al dat schelden en lofprijzen waard
was ? Het was een nieuwe omgangsvorm geworden, waarvan
men vooral de elegantia waardeerde.
Men heeft de gewoonte van de duitse hervorming, in tegenstelling tot de italiaanse renaissance, vooral de ideele en ideate kant
naar voren te brengen. Alsof het ontstaan en verloop ook daarvan
niet de bedenkelijkste zijden zouden hebben gehad, en zij niet
weldra in zedelijke vergroving en dogmatische verstarring zou
zijn vastgelopen. Luther zelf— die, hoewel overgevoelig, nu niet
joist tot de overfijngevoeligen behoorde — werd door de gevolgen van zijn nooit radikaal bedoelde daad vaak ontzet; hij verklaarde ten slotte, dat als hij alles van tevoren had geweten, hij
zijn werk waarschijnlijk nooit zou zijn begonnen. Zijn Reformation bracht meest kwarrelige vruchten voort: „Luther kon het
gebrek aan evangelische vruchten, dat zijn tegenstanders hem verweten, niet loochenen... Ook over zijn eigen wittenbergse gemeente is hij eens van streek geraakt... De zedelijke eisen van de
hervorming troffen een geslacht, dat daarvoor nog niet rijp was...
en van welks dierlijke driften wij ons geen te sterke voorstelling
kunnen maken. Luther trouwens wist maar te goed, dat zijn lieve
duitsers al te vaak dolle en voile duitsers waren." En Luther zelf?
„Evenmin als die andere zeer grote duitser, Bismarck, is hij ooit
een harmonisch mens geworden" — heet het in de „PropylaenWeitgeschichte” —. Wij hebben daar niet veel aan toe te voegen.
Tenzij dan, dat men de lijn thans tot op niet minder onevenwichtigen, zij het veel minder genialen, door zou kunnen trekken...
Is het wonder dat Erasmus, die aanvankelijk voor Luther's optreden vrij sterke sympathie koesterde, aan zulk een nieuwe „barbaarsheid" weldra de rug toekeerde ? Men vergete nimmer, hoe
ruim in die dagen de oude Kerk nog was — haast zo tolerant als
de liberate Staat om en bij 190o: als men maar niet onmiddellijk
de grondslagen van het politieke en oeconomische leven aantastte, noch de othcide verhoudingen hinderlijk verstoorde, kon
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men vrijwel alles doen en denken, zeggen en schrijven, wat men
wilde: ketters en sekten zijn door de Kerk van ouds vooral vervolgd, wanneer zij in sociaal opzicht gevaarlijk werden. Terwijl
de humanisten het ganse geloof fel konden kritiseren en bespotten en zelfs Christus' bestaan negeren of ontkennen, kwam de
door en door gelovige antihumanist Savonarola vanwege zijn
hartstochtelijke poging om het politieke en sociale leven te regenereren, op de brandstapel terecht. Van een maatschappelijke renaissance, van een werkelijke humanisering der samenleving,
wilde men te Rome van ouds bitter weinig weten.
Inderdaad was de italiaanse renaissance zeer sterk aristokratisch
gericht en ging geheel om buiten het ongeletterde yolk, dat
over het algemeen bijgelovig-vroom was. De lagere geestelijkheid was haar dan ook, deels uit sociale, deels uit morele motieven,
vijandig gezind. Savonarola's vlammend protest tegen de toenemende ontaarding van Rome mocht het machtigst weerklinken,
het was er een uit duizend. Want de meest sceptisch geworden,
hogere geestelijkheid kon joist daarom zo van de nieuwe, blijde
wereld genieten, omdat zij daartoe, dank zij de grenzeloze offervaardigheid van de door haar zo geminachte, naief gelovige
massa aller heren landen voortdurend in staat gesteld werd. Aflaatgeld, pieterspenning en weet ik Welke eindeloze sommen
meer, maakten slechts de architektonische wedergeboorte van
Rome, Michel Angelo's plafondschilderingen in de Sixtijnse Kapel — het diepst menselijke intussen, dat ooit werd geschilderd —
en Rafael's harmonische verheerlijking van de kerkelijke hierarchie en der klassieke wijsheid in de stanza della segnatura mogelijk. Slechts op grondslag van het meest barbaarse bijgeloof en
ten gevolge van de onbeschaamdste uitbuiting der gelovige massa
kon de zo verlichte renaissance in de trotse Sint Pieter pralend
culmineren.
Voor de middeleeuwse ketters en sekten, die meest opkwamen
uit de lagere, zwaar onderdrukte standen, was ROMA, die satanische verkering met AMOR, dan ook sinds Lang de Hoer op de
Zeven Heuvelen, waarvan in de laatste bladzijden van het Nieuwe
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Testament zo toornig gesproken wordt, gekleed in purper en
scharlakenrood, schitterend van goud, edelgesteenten en paarlen,
zittend op een scharlakenrood beest, met een gouden beker in de
hand vol verfoeiselen en ongerechtigheden, dronken van het bloed
der heiligen en getuigen van Jezus; de grote Stad, die de koningen der aarde regeerde, en van Wier ontzaglijke weelde de kooplieden der wereld rijk zijn geworden 1, het verfoeilijke Babylon,
dat onverbiddelijk moest vallen.
De Roomse Kerk was inderdaad diep ontaard; het gedrag van
talloze kloosterlingen en priesters was een aanfluiting geworden
van het oorspronkelijk evangelie. De aartsbisschop van Florence,
Antonius — de latere heilige — verklaarde, dat hij zijn clerus had
aangetroffen als een kudde hoogmoedige leeuwen, wrede beren,
vraatzuchtige wolven en schaamteloze zwijnen. Onder Alexander VI, tegen Wiens regiem zich Savonarola toornig verhief, leek
het werkelijk, of de Antichrist was paus geworden. Alle hartstochten waren losgelaten. Simonie, nepotisme, sluip- en gifmoord
bloeiden. Hij werd opgevolgd door de „oorlogspaus" Julius II,
die Hutten een gesel der mensheid, eerder een wolf dan een herder noemde. Zoals het thans heet: „Hoe dichter bij Geneve, hoe
verder van wereldvrede", heette het in die dagen: „Hoe dichter
bij Rome, hoe verder van God". „Gij kunthier—schreef Hutten
tijdens zijn tweede bezoek aan de H. Stad — leven van plundering, moord en heiligschennis begaan, de wetten overtreden, als
ge wilt, — uw taal en handelingen mogen nog zo schaamteloos
wezen, en gijzelf in losbandigheid en wellust leven, — als ge maar
geld meebrengt, zijt ge een respektabel man." Gewoonlijk kwam
men dan ook van een reis naar Rome platzak, met een bedorven
maag en een te ruim geweten terug.
Rome's beste leidslieden eisten dan ook sinds Lang reformatio in
capite et membris, hervorming in hoofd en leden, te noodzakelijker
omdat zich reeds op het concilie te Konstanz tegenover het nationaal saamhorigheidsgevoel der italianen, die van deze toestand
oeconomisch het meest profiteerden, dat der duitsers, fransen en
1 Openbaring van Johannes XVII—XVIII.
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engelsen krachtig had doen gelden. Benoorden de Alpen had men
van de sinds anderhalve eeuw sterk toegenomen, financiele uitmergeling door Rome meer dan genoeg, en Wilde, om alle misbruiken tot in de nok der Kerk toe uit te roeien, het gezag der
concilies boven dat der pausen gesteld zien. „Zij zwelgen zonder
tucht of moraal, verkopen al het heilige voor geld, vinden dagelijks nieuwe middelen uit om de zelfstandigheid van kerken,
kloosters en beneficial te vernietigen, en al het geld uit de zakken
der gelovigen voor hun onverzadigbare kassen op te eisen", heette
het officieel van duitse zijde. Daar echter elke stand en rang slechts
alle andere Wilde reformeren, en de hoge geestelijkheid de overmacht had, liep de zaak met een sisser af: Martinus V gaf slechts
bijkomstigheden toe en wist ten slotte het pauselijk gezag weer
zeer hoog op te voeren. Wel liet hij door zijn bisschoppen in de
verschillende landen maatregelen nemen tegen de tuchteloosheid
en onzedelijkheid der lagere geestelijken, dock tevens bond hij
alle gelovigen in een zeer straffe discipline onder zijn Godsstedehouderlijke Macht tezamen: niet slechts elke priester, maar ieder
onderdaan, waar ook ter wereld, was in de eerste plants aan Rome
onderhorig. Zijn opvolger Eugenius IV trok die lijn nog door.
Op het concilie van Bazel had echter de lagere clerus de overhand en eiste, in de geest van de jonge Cusanus, een reformatio —
naar boven. Er was daar duidelijk een streven merkbaar om het
morele leven der ganse geestelijkheid min of meer evangelisch
te louteren en de Kerk geheel te demokratiseren; de paus zou
door de kardinalen, de kardinalen door de concilies, de bisschoppen door de diocesevergaderingen gekontroleerd worden; het
beheer der kerkelijke goederen gedecentraliseerd, en allerlei bedenkelijke bronnen van inkomsten opgeheven, terwijl een slechte
paus door een algemene synode zou kunnen worden afgezet.
Doch het verzet der kerkelijke, en weldra ook der wereldlijke
vorsten — die bij dit alles geen wol konden spinnen — werd zo
groot, dat de hervormingsbesluiten niet doorgevoerd konden
worden. Er dreigde zelfs zulk een splitsing en scheuring dat Cusanus, om toch maar de kerkelijke eenheid te kunnen bewaren,
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overliep naar de hiErarchisten. Zo wisten de pausen zich het juk
nog joist van de nek te schuiven. Doch de eerste grote hervormingsbeweging was mislukt.
Toch bleven zich van hun verantwoordelijkheid bewuste leidslieden, als Nikolaas van Kues, die aan de Kerk nog altijd een religieus-zedelijke taak toekenden, hardnekkig in touw en deden,
wat ze konden, om op te roeien tegen de steeds bedenkelijker
wordende stroom. Overal in Europa, tot aan het pauselijke hof,
worstelden dappere mensen — als die allergeniaalste, Michel
Angelo — om idealisme en werkelijkheid, verleden en heden,
hart en verstand, aarde en hemel in zich tot een nieuw evenwicht
te brengen, en vormden de diepste inhoud van de thans zo vaak
miskende renaissance. Men vergete nimmer door welk een woestheid, wreedheid, bandeloosheid, hebzucht en heerszucht zich de
middeleeuwen hadden gekenmerkt, en dat zich ook toen, als immer, zeer machtige individual, ten goede zowel als ten kwade,
ontzaglijk hadden verheven. Biologisch was er in dit opzicht
niets aan het mensdom veranderd. Het nieuwe was thans vooral,
dat zodra de omstandigheden het toelieten, zelfs de middelmatigste mens door de gemeenschappelijke worsteling om een
nieuwe wereld- en levensbeschouwing meegesleept worden, en
zich daar tevens een faktor in voelen kon. Het individualisme
breidde zich m.a.w. zeer sterk uit en gaf al meer enkelingen ongekende gelegenheid zichzelf tot persoonlijkheid min of meer te
vergeestelijken. De oeconomisch en sociaal meer dan ooit op zichzelf gestelde mens kon zich als microcosmos, het heelal weerspiegelende wereld-in-het-klein, en daardoor tevens als een elementair
bestanddeel in de macrocosmos, een medescheppende persoonlijkheid in natuur, geschiedenis en cultuur beleven en doen gelden.
Het resultaat was dan ook wel degelijk, om met Michelet te spreken, une plus large humanite, een ruimer begrip en gevoel van mensheid en menselijkheid. Was dit niet de eigenlijke oorzaak van het,
ondanks de felste onderlinge afgunst en konkurrentie, toch zo gemeenschappelijk vreugdegevoel, dat renaissance en humanisme
overal, waar zij zich begonnen door te zetten, kenmerkte ? De
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laatmiddeleeuwse mens was bezig, in goed zowel als kwaad, bewust zichzelf te worden, hierbij ideologisch geholpen door de
hellenistisch-romeinse traditie.
In een opzicht trof het concilie van Bazel dan ook Joel: het verhief de verstrekkende eis van het concilie van Konstanz, dat aan
de romeinse curie theologie, burgerlijk recht, kanonisch recht zowel als oude letteren gedoceerd, en in verband met dit laatste leerstoelen voor latijn, grieks, hebreeuws en chaldeeuws gevestigd
zouden worden, definitief tot besluit, en voegde er nog een leerstoel in het arabisch aan toe. De belangstelling voor de studia
humanitatis, die in een betrekkelijk kleine kring van notarissen,
schoolmeesters, monniken, kooplui en bankiers was opgekomen,
bleek zich tot onder de hoogste standen te hebben verspreid. De
machtigste prelaten namen om en bij de Rijnstad aan de handschriftenjacht deel en voegden Seneca's „Controversiae", Publilius' „Sententiae", Lactantius' „Phoenix", Donates' commentaar
op Terentius, verschillende werken der kerkvaders en allerlei
belangwekkende medische en geographische geschriften juichend
toe aan de spolia optima, de verhevenst denkbare buit.

V. CULTUUR EN GODSDIENST IN HET NOORDEN
De aanleg tot cultuur is noch gebonden aan de
kracht van de zon, noch aan het frisse klimaat van
het noorden, noch aan de blauwe noch aan de
groene zee, noch aan de sneeuwbergen, noch aan
de steppen, noch aan de vruchtbare vlakten, noch
aan de grote, noch aan de kleine rivieren. De geest
verplaatst haar alom... Indien de uit het noorden
gekomen barbaren het ganse zuiden hebben veroverd, zo is het latijn uit het zuiden gekomen om
het ganse noorden te ontwikkelen en te beschaven.
LOUIS DIMIER

Ofschoon de nieuwe, wereldhistorische beweging
de nalatenschap van de eindcultuur der vorige
ontwikkelingsphase zich geheel poogt toe te eigenen, ontwikkelt zij zich naar eigen wetten om een
nieuwe kunst en cultuur voort te brengen.
RICHARD HAMANN

N

icolaus Cusanus, om en bij 1400 aan de Moezel geboren,

was eerst in het hoog-humanistisch Italie volkomen zichzelf geworden. Doch men herkent in zijn werk gemakkelijk de leer van de keulse mysticus Eckart, waar wereld en God
worden opgeheven in de stille woestijn van het eeuwige zwijgen,
een beeldeloze afgrond, boven alle verstand en voorstelling uit.
Eckart had onmiddellijk — via de brabander Ruusbroec, die
het al in „niet weten", „ewighe verlorenheit", een „gheweldige
slont ende afgront" deed opgaan — de overijselaar Geert Grote
beinvloed, stichter van de Broederschap des Gemenen Levens,
in Wier deventer spheer Cusanus aanvankelijk opgevoed was.
Hier had deze reeds geleerd, dat de hoogste wijsheid met de
diepste simplicitas samenvalt en de ware menswording Gods zich
voltrekt in elk zich vergoddelijkend mens.
Men heeft de devotio moderna, die met Geert Grote opkwam, de
eerste noordnederlandse bijdrage tot het europese cultuurleven
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genoemd. En dit is juist. De Noordelijke Nederlanden werden
eerst laat opgenomen in de eenheid der menselijke cultuur.
In het nog altijd miskende Byzantium — met zijn eeuwenlange,
op geldhuishouding gebaseerde beschaving, die buiten het leenstelsel bleef en de tradities van het heidense Rome met die van
Hellas en het oosterse Christendom hoogst eigenaardig verbond —
leefde, bloeide zelfs sours, de klassieke cultuurtraditie, vaak op
verfijnde wijze, voort. Theologie, kerk- en staatsrecht, geneesen natuurkunde, philologie, taalkunde en geschiedenis vonden
er uitmuntende beoefenaars; bovendien stond de toenmalige
Hoofdstad van Europa in geregelde uitwisseling met de edele
perzische traditie, en onderhield zelfs verbindingen met Indie en
China.
Het middeleeuws Italie, tussen de ruinen der oudheid levend, was,
als wij zagen, nooit geheel buiten de grate cultuurstroom geraakt,
die zich sinds enkele duizenden jaren vanuit Azie over Griekenland en Noord Afrika Haar het Westen bewogen had.
Deze drong overigens in de Ile en Hie eeuw zo diep in Frankrijk
door, dat toen al, niet meer Rome en Italie, maar de gallische
steden de belangrijkste centra van wetenschap, welsprekendheid
en beschaving werden: daar bloeide de oudchristelijke letterkunde; werkten Ireneils, Sidonius, Appolinarus, Martinus van
Tours, en leefde, na de ondergang van het Romeinse Rijk, deszelfs oude cultuur nog altijd min of meer voort. En welk barbaars
verval men sedert ook door had to maken, our en bij moo kreeg
de franse beschaving, onophoudelijk van de landen am de oude
wereldzee uit gevoed en door de gloed der arabische cultuur bestraald, in Europa de leiding: de middeleeuwse theologie was
wezenlijk frans; vanuit het franse Cluny werden Kerk en maatschappij sinds de Xe eeuw alom diep beinvloed; de kruistochten
waren in de eerste plaats een franse onderneming, en de franse
riddercultuur met Naar militia amoris, krijgsdienst der liefde, kwam
tot ongeevenaarde ontplooiing. Vanuit Zuid Frankrijk, waar na
het verval van het latijn, het provencaals de eerste romaanse cultuurtaal werd, verspreidde zich, een eeuw v66r Dante, tot in
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Italie toe de stijl der troebadoers. Deze „wereld van vrije geestesontplooiing, vrije godsdienst en vrij gezang", waar het kerkelijk
gezag het eerst zijn zeggenschap verloor, werd zelfs zulk een
brandpunt van ketterij, dat het zich bedreigd voelende Rome er
in het begin der XIIIe eeuw een kruistocht tegen uitriep. En reeds
in Dante's dagen vormde zich aan de beroemde parijse universiteit een kosmopolitische Republiek van de Geest, waar voorrecht,
rijkdom Hoch geboorte meer gold, doch slechts intellektuele begaafdheid en wetenschappelijke zin — de grate florentijn zou de
lessen van de onverschrokken Siger van Brabant, die hij er geestdriftig volgde, nimmer vergeten —. Hier poogde in het midden
der XIIIe eeuw Thomas Aquinas Aristoteles' leer met die van
Augustinus en het neoplatonisme, het arabische positivisme en
het joodse mysticisme in een machtige synthese te verbinden; verhief zich, samen met Siger's leerling Jean de Jandun, Marsilius van
Padua, sinds 1311 rector van de Sorbonne, tegen „de usurpatie
pausen": in hun „Defensor Pacis" (1324) ontzegden zij aan kerkelijke vorsten het recht op wereldlijke heerschappij en rechtspraak
en eisten van de geestelijkheid sancta paupertas, eenvoudig Leven:
zij wilden de tienden afgeschaft en de goederen uit de Bode hand
verdwenen zien; de laatste godsdienstige zeggenschap had niet
bij de paus, maar bij een door de gelovigen zelf samengesteld con.cilie te berusten, dat hem benoemde, controleerde en eventueel
afzetten kon; de H. Vader behoorde onder de andere bisschoppen slechts „prae-eminent" te zijn en niet Langer over het monopolie te beschikken de H.S. uit te leggen en het dogma vast te
stellen — hij werd bij hen een snort president van de Christelijke
Republiek —; evenals het opperste wereldlijke gezag door een
gekozen keizer werd gedragen, had het hoogste geestelijke gezag
op de toestemming des yolks te berusten — leer, die, als uit het
vorig hoofdstuk is gebleken, in reaktie op Rome's ontaarding
overal in Europa aanhangers vinden zou.
Iberie, Lang v66r Christus door phoenicische zee- en kooplui bezocht en door de grieken gekoloniseerd, was eerst in de spheer
van Carthago gekomen en had daarna tot het Romeinse Rijk
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behoord. Evenals in Perzie, was er na de verovering door de arabieren, tengevolge van de wedijver tussen de invallers en de oorspronkelijke bewoners, op een oude cultuurgrond een nieuwe beschaving ontstaan, die wezenlijk autochtoon was: slechts daar zo
kon worden geboren. Ze steeg — dank zij mede de joden — hoog
boven het westeuropese Christendom uit, en bevruchtte dit, o.a.
op wijsgerig gebied, in belangrijke mate tot ver in Frankrijk,
Italie en Duitsland toe.
In Duitsland ontwikkelde zich sinds Karel de Grote en Otto I een
krachtige eigen cultuur en zette zich ondanks nog zoveel feodale
versplintering en splitsing door — niet voor niets was het, sinds de
IXe eeuw, door het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie met
Italie, tot Sicilie toe, verbonden —. En al nam het ridderlijke beschaving en gothiek van Frankrijk over, het bleef hierbij aan
eigen acrd getrouw. De duitse bewerking van het franse epos
verhief zich zelfs boven het oorspronkelijke: de ridderpoezie bereikte haar hoogtepunt bij Wolfram von Eschenbach. Toen de
feodale wereld in vernal begon to geraken, weefden de Hanzesteden een schitterend handelsnet van de Alpen langs de Rijn tot
in Vlaanderen en Engeland, en van Skandinavie tot de Wolga.
Het Rijk mocht sinds de X& eeuw politiek nog zo verzwakken,
nijverheid en kunsthandwerk bloeiden overvloedig; de grote handelsweg, die Noord- en Oostzee met de Middellandse Zee en
zelfs met Indie verbond, liep door Duitsland — Augsburg b.v.
was een stapelplaats van italiaanse zijde en indische specerijen —;
mijnen werden voorbeeldig ontgonnen, de landbouw bloeide en
woeste streken werden tot bouwgrond omgetoverd. Binnen de
stedelijke wallen kwam, files en fleurig, een krachtige burgerklasse op, die in het geestelijke en culturele steeds meer belang
ging stellen. Vandaar de betekenis van het optreden in de Rijnstreek van mannen als Eckart, Tauter en Suso, die, zich op schone
wijze als intellekt, wit en gevoel verhoudend, de geheimenissen
der mystiek, vroeger door kloostermuren en kerklatijn voor de
profane menigte verborgen, in de volkstaal overzetten en zo de
geestelijke zelfbevrijding mede voorbereidden, die zich o.a. in de
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hervorming zou uiten. Het concilie van Konstanz, en meer nog
dat van Bazel, brachten in de eerste helft der XVe eeuw het humanisme over op duitse bodem. Bazel werd een brandpunt der
nieuwe cultuurbeweging, vooral nadat een der grootste renaissance-pausen, de petrarquist Pius II, gelauwerd dichter en modern
historicus, in 146o de stichtingsoorkonde van haar universiteit
getekend had. Van Konstanz en Bazel verspreidde zij zich naar
Wenen, Heidelberg, Ingolstadt, Erfurt: na enkele tientallen jaren
was in heel Duitsland eruditio et eloquentia aan de orde van de dag.
En in de Rijnstad zelf waren om en bij 15oo haar meest vooraanstaande vertegenwoordigers door een innige hoop op een wedergeboorte des christendoms, spes renascentis christianismi bezield.
Intussen had zich uit de gothische graphiek een veelzijdige, typisch duitse schilderkunst ontwikkeld, die zich door liefde voor
de natuur, vooral van de eigen geboortestreek, en al wat karakteristiek was, kenmerkte en, steeds sterker van Italie uit beinvloed,
op Griinewald, Cranach, Diirer en de Holbein's uitliep.
Zelfs het verre Engeland had reeds in Beda (673-735) een onvergetelijke geschied- en opvoedkundige gehad, Wiens leerling
Alcuinus onder Karel de Grote de grondlegger van het frankische
onderwijs was geworden. Over Scotus Eriugina hebben wij in
de aanvang gesproken. Toen ItaliE aan het begin van de IXe eeuw
op zijn wetenschappelijk laagtepunt was, kwamen Terse monthken over om zijn inboorlingen latijn bij te brengen! En juist toen
Frankrijk tijdelijk uiteenviel, groeide Engeland meer dan ooit
samen, dank zij o.a. de politieke, sociale en culturele arbeid van
Alfred de Grote, die tegen het eind der IXe eeuw niet alleen een
begin maakte met de bouw van de engelse vloot, maar eigenhandig Beda's „Kerkgeschiedenis”, BoEthius' „Vertroosting der Wijsbegeerte“, Augustinus' „Belij denissen” en andere waardevolle werken uit het latijn vertaalde. is Juni 1215 werd de vermaarde magna
charta aangenomen en om en bij 130o legde Edward I de grondslag van de moderne staat met haar drieeenheid: koning, hogeren lagerhuis. Inmiddels had Roger Bacon (1214-1292), oudleerling van de universiteit te Parijs, gewezen op de noodzakelijkheid
76

Cultuur en Godsdienst in het Noorden
der studie van latijn, grieks en arabisch tot recht verstand van
H. Schrift en wijsbegeerte, het slechte latijn der vulgaat aangeval-

len en zich verdiept in wis- en natuurkunde, zielkunde, astronomie en astrologie. Deze voorloper van Copernicus, Galilei, Descartes en Newton, die, alle theologische afgetrokkenheid veroordelend, opkwam voor de wetenschappelijke ervaring, voorspelde
mechanisch bewogen schepen, ja zelfs vliegmachines — niet toevallig verdedigde dus ook deze voorlijke denker de „wilsvrijheid", volgens hem met de macht van de sterren to rijmen. —
In zijn dagen werd Oxford beroemd als schola secunda ecclesiae:
de eerste hogeschool na die van Parijs. Het „oxfordse positivisme" kenmerkte zich door een typisch leeks realisme. En nauwelijks had Duns Scotus, die doctor subtilis, om en bij 1300 tegen
het thomistisch determinisme krachtig verzet aangetekend en een
byes geslagen in het middeleeuwse dogma, of „de onoverwinlijke" Ockham kwam voor de onafhankelijkheid van wijsbegeerte en ervaringswetenschap op; ontzegde, met Marsilius van
Padua, aan de paus alle wereldlijke macht; deed het laatste geestelijke gezag bij het geheel der leden van de Kerk berusten en Wilde
het ganse priesterdom tot „heilige armoe" verplichten. Volgens
Alphandery betekende het verschijnen van deze doctor invincibilis,
zo goed als dat van de grote mystieken in Duitsland, feitelijk het
einde der middeleeuwen: hoe onhelder sours ook, waren door
hem reeds alle nieuwe problemen gesteld — men kan van de occamistische oorsprong der moderne wetenschap spreken—. Tegen
het eind der XIVe eeuw vernieuwde Chaucer, onder invloed van
franse en italiaanse schrijvers, de engelse literatuur. Wycliffe's optreden op politiek en theologisch gebied — aanvankelijk de lijn
van Marsilius van Padua doortrekkend, verklaarde hij ten slotte
de paus als zodanig tot Antichrist; eiste, dat het evangelie door
„simpele priesters" zou worden verkondigd; maakte door zijn
engelse vertaling van de vulgaat de bijbel aan het gemene yolk
bekend; ontzegde aan geestelijken en kloosterlingen het voorrecht
op de naam religiosi; herleidde de inhoud van de H. Schrift tot de
Christelijke Wet der Liefde, voldoende tot zaligheid, en stond op
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grond daarvan in maatschappelijk opzicht communisme voor —
wekte niet slechts in Engeland zelf de geweldige volksbeweging
der lollarden 1, maar vond weerklank tot in Boheme, waar zijn
leer als nationale godsdienst zou worden aanvaard: gewapend met
Wycliffe's „Over de Genoegzaamheid van de Wet van Christus"
begafzich Hus Haar Konstanz in de, overigens vergeefse, hoop het
concilie ertoe te bekeren. Eindeloze binnenlandse en buitenlandse
oorlogen hielden intussen in Engeland de culturele ontwikkeling
tegen. Poggio, die na het genoemde concilie het britse eiland bezocht, mocht zich echter nog zo over de barbaarsheid des lands
en de mistigheid van zijn klimaat beklagen, voor Engeland zelf
werd hij de aankondiger ener rozevingerige dageraad: het verband met het verre Zuiden was thans definitief gelegd; het heimwee naar het stralende Italie niet meer te sullen. En tegen het erode
der XVe eeuw telde Engeland geleerden als de litterator Grocyn
en de arts Linacre, die te Florence onder leiding van Poliziano de
klassieken hadden bestudeerd en, met de schoonste bait beladen,
huiswaarts waren gekeerd.
Tot de woeste monden van Schelde, Maas en Rijn mocht, evenals op de britse eilanden, om en bij het begin der christelijke jaartelling tegelijk met de romeinse legioenen een eerste vleug hogere
beschaving zijn doorgedrongen, het duurde tot Karel de Grote,
eer er, schuchter, een eigen cultuur ontbloeide, dank zij de vooral
via Engeland uitgeoefende invloed der Roomse Kerk, die met
de beginselen van de nieuwe godsdienst, de culturele invloed van
de oudheid tot aan de Noordzee uitstralen deed. Doch deze eerste
opbloei werd in de loop der IXe eeuw door de onophoudelijke
invallen der noormannen als door een reeks nachtvorsten vrijwel
ongedaan gemaakt.
Niet zodra echter werden de omstandigheden gunstiger, of in verband met de snel toenemende nijverheid en handel schoten overal om het stelsel van burchten, dat ter verdediging van het Duitse
Rijk tegen de noormannen gediend had, steden als paddenstoelen
na de regen op, vooral uit het vlaamse platteland. Weldra begon1 Zie mijn „Vrede als Daad", II.
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nen de poorters zich op oeconomisch, politiek en cultureel gebied
krachtig te doen gelden. In de Dude demokratieen van Vlaanderen
en Brabant, die zich onder frans en boergondisch bewind, dank
zij de stimulerende inwerking van de aanzienlijk veel hogere
romaanse beschaving en steeds meer in tegenstelling daarmee, ontwikkelden, kwam de eerste oorspronkelijk nederlandse cultuur
op. Daar geschiedde op kleine schaal, wat overigens slechts in.
Italie plaats vond: de steden werden er tot zulk een maatschappelijke macht, dat de adel erin opging en het vorstelijk gezag er
meermalen voor moest wijken. Als nergens drukte bier de burgerij
haar Stempel op staat en maatschappij. Doch wetenschappelijke
centra bestonden er voorlopig niet: Parijs was nog het alles tot
zich trekkend geestelijk brandpunt van West Europa, en de leuvense universiteit zou eerst een paar eeuwen later worden gesticht. Hoezeer echter de drang tot ontwikkeling reeds in de Lage
Landen werkte, bewezen de viaming Willem van Moerbeke, die
in het Latijnse Rijk van Byzantium aartsbisschop van Corinthe
werd, en vrijwel alleen ter wereld in staat was Aristoteles uit het
grieks te vertalen; Hendrik van Gent, door de paus zelf doctor
solemnis betiteld, en Siger van Brabant, Wiens stoute, te Parijs verkondigde leer door Rome wegens averroisme — mahomedaans
rationalisme — wel werd veroordeeld, doch die door Dante om
zijn „eeuwig licht" geprezen en in de zonnehemel met Thomas
Aquinas verzoend zou worden. Dante's lievelingsmeester, als

Busken Huet hem noemde, die zich op wijsgerig gebied dorst te
wagen tot aan het betwijfelen van het bestaan van God, verdedigde op staatkundig terrein met echt nederlandse nuchterheid
de stelling, dat het in het algemeen voor een gemenebest veel
beter is door goede wetten, dan door goede personen geregeerd
te worden, daar zelfs de deugdzaamste mensen, eenmaal aan de
macht gekomen, elk ogenblik voor vrees, toorn, haat, begeerlijkheid en partijdigheid toegankelijk kunnen blijken, en men dan
maar zien moet, hoe van hen of te komen.
De zuidnederlandse burgerklasse, alras het „kennis is macht" beseffend, was door een hete dorst naar weten bezield. Overal wer79
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den scholen sticht, zoveel mogelijk buiten Kerk en klooster om.
En om en bij het begin van de )(Ilk eeuw ondook een eigenaardig-nederlands geestesleven.
Jakob van Maerlant, de Vader der Dietse Dichters, weigerde tot
vermaak te dienen der, meest franc gezinde, jonkvrouwen en edellieden, die zich Haar het vreemde hofleven orienteerden, en te behoren tot
Die scone Walsche poeten
Die meer rimen dan si weten.

De Dude ridderpoezie was slechts een frame leugen, „walsch" gelijk aan „valsch", en de schrijvers der ridderromans deden niets
dan „vraye (d.i. ware) ystorien met scone rime, met scoenre taal"
vermoorden.
Maerlant Wilde tot lering en stichting der poorters in hun eigen
volkstaal schrijven. Met zijn vlaamse rijmbijbel, die „favela no
boerde", fabels Hoch verzinsels, maar „vraye rime ende ware
word" tot „nutschap" der burgers bevatte, wekte hij in niet geringe mate de toorn der zich met mysteries omhullende geestelijkheid, omdat
hi leeken weten dede
Uter Biblen die heimelichede.

Maerlant schonk — men lette op dit kenmerkende — aan zijn
landgenoten een „Sente Franciscus' Leven". En in de „dyaloge",
getiteld „Van Jacop ende van Martine", gaf hij een scherpe kritiek op de maatschappelijke verhoudingen, die hem in strijd schenen met de godsdienst en zedelijkheid beide. Als alle menses
afstammen van de door God zelf geschapen Adam, hoe kwamen
er niet slechts edellieden, maar zelfs lijfeigenen in de wereld ?
Martijn, die Duutsce boy vertelt
Dat van onrechter gewelt
Eygendoem es comes.

Eigendom is diefstal ! Die thans zo beruchte „stelling van Proudhon"
had Maerlant reeds uit de „Saksenspiegel" vernomen. Want God
had oorspronkelijk alles gegeven aan alien:
8o
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God, diet al bi redene doet,
Gaf dit wandel aertsce goet
Der menscheit gemene.
Dattere mede ware gevoet,
Ende gecleet ende gescoet
Ende leven soude rene.
Nu es giericheit so verwoet,
Dat elc settet sinen moet
Om al te hebbene allene.
Hieromme stort men menscenbloet
Hieromme sticht men metter spoet
Borge ende hoge stene,
Menegen te wene.

Bij iemand, die privaatbezit en oorlog zo nauw met elkaar in verband bracht, hadden heren, rijken en machtigen het zwaar te ontgelden. Maerlant eiste dan ook van de overheid, dat zij haar taak
in de eerste plaats zou vervullen ten dienste des yolks. In zijn
„Heimelicheid der heimelicheden" heet het tot een jonge vorst:
In die steden van dire mogendhede
Mak scholen, ende doe leeren mede
Die kinder van dinen lande
Zijn zi arm, vulle hen die hande
Doe hen hovescheit ende eere,
Dat elk te willeker leeve.

In het veelverspreide dierenepos „Van de Vos Reynaerde" — een
parodie op de franse ridderroman — waren intussen adel en geestelijkheid scherp onder het vizier genomen, en zelfs de biecht
bespot.
De geestelijkheid had het vertrouwen des yolks verloren. Maerlant's leerling, Jan van Boendale, schepenklerk te Antwerpen, veroordeelde niet minder dan zijn meester de ontaarding van pries-.
ters en kloosterlingen:
Want clergye sonder goet leven,
En can ghenen salicheyt gheven...

en wijdde in zijn „Jars Teestye (Getuigenis)" twee hoofdstukken
aan „Van der Papen State ende Gebreken". Hij had zich voorgenomen, onomwonden de waarheid te spreken, „al souden si mi
vermalediEn".
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Zuster Hadewijch, de ridderlijk-hoofse militia amoris in vrij-religieuze militia Dei omzettend, dichtte haar ekstatisch-mystieke liederen op de „hoghe minne", en verhaalde haar goddelijke visioenen, waarin zij zich boven alle traditionele beperkingen verhief,
onmiddellijk in de volkstaal:
Want is Bach ene lichte wolke op gaan,
Over alle swerke, soe scone gedaen,
Ic waende met volre weelden saen
Vri spelen in de tonne.

Deze min of meer ketterse begijn, maatschappelijk van hoge komaf, wier optreden echter verband hield met een brede volksstroom
van duits-nederlandse mysdek, en die letterkundig in elk geval
door de wereldlijke pazie van Hendrik van Veldeke beinvloed
was, liet zich met de officieel christelijke leerstellingen slechts bitter weinig in. Ook zij ging op haar wijze terug tot het oorspronkelijke: haar onmiddellijke, persoonlijke ervaring van het goddelijke leven, zoals zelfs de grootste profeten die nimmer hadden
gekend:
Moyses met Salomone
Prijsden sine cracht besondere
Sine wijsheit ende sine wondere
Tobias, Isaias, Daniel
Job, Jheremias, Ezechiel,
Si saghen visioene
Si spraken parabele scone
Wat ons God noch soude doen.
Maar, na minen sinne,
Die dare vrie Minne
Bleef van hen al ongheploon.

Evenals bij Franciscus, kan men haar ganse geloof in „navolging
van Christus" samenvatten: Jezus had het eerste grate voorbeeld
der liefde gegeven, die sedert door ieder mens uiteraard kon worden beleefd.
Johannes van Ruusbroec, ofschoon priester, ontwikkelde als prior
van het klooster Groenendael, in het Sonienbos bij Brussel, temidden van bloemen, vogels en bomen zijn leer van de „grondelose salicheit, daar wi alle een sijn", van de „wilde, woeste, on82
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gebeelde bloetheit (naaktheid) die altoes antwoert der ewicheit",
en van de trappen waarlangs de Haar liefde begerige ziel „boven
al bekinnen ende weten, boven alle name, die wie Gode gheven
ofte creaturen" uit, tot „dat hoechste, dat men Leven mach in tijd
ende in ewicheit", opstijgt — niet in het latijn, maar al weder in
de volkstaal. Evenals Eckart, Tauler en Suso in Duitsland de
mystiek uit de verborgenheid van het klooster in de wereld brengend en onvermoeid pogend, de hoogste geheimenissen zijner
innerlijke beleving algemeen begrijpelijk te bewoorden, werd
Ruusbroec een der eerste scheppers van het nederlandse proza en
de wekker ener persoonlijke religie, die zich niet verloor in on-.
vruchtbare bespiegelingen maar, van binnen uit, meer dan ooit
gericht was op de dagelijkse daad. Zoals Eckart had geschreven,
dat al ware iemand in een verrukking als die van Paulus, en hij
kende een ziek mens, die van hem een soepje nodig had, het beter
was, dat hij afliet van zijn liefde tot verrukking om de behoeftige
in groter liefde te dienen, en in zijn preek over Lukas X 38 zelfs
Martha boven Maria gesteld had, omdat „de geest wordt geadeld
door de daad, die in de werken geschiedt" — Martha was zo
diep in het goddelijke geworteld, dat niets haar, hoezeer in de
Bingen dezer wereld vervlochten, verhinderen kon, Welke arbeid
ook op het eeuwig heil te richten, zodat Maria feitelijk nog een
Martha moest worden, eer zij werkelijk Maria zou kunnen wezen —, eiste Ruusbroec, dat de mens nit kracht der „ewighe
minne” zijn naaste naarstiglijk zou dienen metterdaad.
De nieuwe nederlandse geest, die zich door hardnekkige vrijheidszin kenmerkte, was niet alleen antiridderlijk ingesteld, maar feitelijk ook onkerkelijk gericht. De laatgothische en renaissancebouwkunst dezer streken bracht veel meer belangrijks op wereldlijk, dan op kerkelijk gebied tot stand. Zij muntte vooral uit, waar
het openbare gebouwen — raadhuizen, gasthuizen, hallen, belfroets — of partikuliere gebouwen, pakhuizen zelfs betrof. En
in de schilderkunst, die haar brandpunt voorlopig in Vlaanderen
vond en met de van Eyck's reeds zo meis in bloei zou staan, sloot
het „ootmoedig dienen van God in schoonheid" allerminst
83

Cultuur en Godsdienst in het Noorden

vreugdevolle weergave van het werkelijke natuur- en mensenleven uit. Feitelijk brak dit op hun gentse altaar door de muren
der Kerk. Scherp ontledende waarneming, die in alles reeel be-.
lang stelt en zelfs het kleinste geen ogenblik verwaarloost, wordt
er voortdurend doorstraald door een zeer diepe, innerlijke gloed.
Op alle gebied kon men toen reeds die merkwaardige verbinding
van sours haast pijnlijk zakelijke nuchterheid met onuitblusbaar
enthoesiasme ontdekken, die Albert Verwey nog thans het ken-.
merk der nederlandse poezie noemt.
Overigens beschouwe men dit alles niet in volstrekte tegenstelling tot het verleden. Jan van Eyck bewoog zich te midden van
het door en door feodale, frans-boergondische hof, in die tijd
het schitterendste, dat bestond, en dat oeconomisch dan ook vooral op de Zuidelijke Nederlanden, de rijkste streek van Europa,
gebaseerd was. War kwamen de adellijke grondbezitters samen,
bootsten er de ondeugden na van hun worst, en verspilden er hun
schatten. War werd de etiquette der moderne „christelijke monarchieen", indien niet uitgevonden, dan toch uitgewerkt. En in
deze hypermondaine omgeving werd van Eyck niet slechts gewaardeerd als schilder, maar ook als diplomaat: hij kreeg o.a.
voor Philips de Goede geheime opdrachten te vervullen. Zijn
merkwaardig naturalisme, „waar de uitersten van het mystische
en grof aardse elkander raken", wordt door Huizinga zelfs veeleer als volkomen ontplooiing van de laatmiddeleeuwse geest,
dan als inzet der vlaamse renaissance beschouwd. Er zit in elk geval iets in de opvatting van de portugese schilder Francesco de
Holanda, dat „de vlaamse schilderkunst alle vromen beter bevalt
dan de italiaanse": ofschoon in de Nederlanden het algemeen
bewustzijn zich vrijer begon te bewegen, was het toch nog zo
sterk gebonden aan het middeleeuws religieuze gevoel, dat het
later Michel Angelo nog hinderen zou.
Met dat al was de kerkelijke worm, waarin de vlaamse schilders
zich voorlopig meest uiten, betrekkelijk toevallig. Wie, our hun
geest geheel te verstaan, vooral onderzoekt wat hun profane portretten en hun gewijde voorstellingen gemeen hebben, valt, tegen84
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over Huizinga, Havelaar bij: een typisch „yolks", „aards" realisme, dat mensen en dingen aandachtig-kritisch, tot op de keper
beschouwt, neemt bier het hoofse en kerkelijke zowel als het
burgerlijke leven letterlijk onder de loep, om zelfs het meest alledaagse in een schoon spel van warme kleuren op te heffen. Men
zou in het algemeen kunnen zeggen, dat terwifi de italiaanse
kunstenaars ertoe neigden de menselijke gestalte tot in het bovenmenselijke te vergoddelijken, de nederlandse het goddelijkste
zelfs vermenselijkten, tot in het al-te-menselijke toe. En toch verstonden zij elkander: Jan van Eyck beinvloedde niet alleen de
italiaanse meesters door zijn degelijker schilderstechniek, maar
dezen erkenden ook onmiddellijk de moderne, d.i. artistieke
waarde van zijn oorspronkelijke kunst, waarin buiten alle geloof
en godsdienst om, mens en wereld, dingen en natuur, eennieuwe,
eigen betekenis gekregen hadden.
De culturele ontwikkeling der zuidnederlandse steden stond dan
ook niet op zichzelf. ItaliE en Vlaanderen onderhielden geregeld
betrekkingen. Het is een vergissing te menen, dat de middeleeuwse stad, en het daarin opkomende moderne leven, een afgesloten geheel zou hebben gevormd. Men kan haar slechts begrijpen uit het grote verband van alle steden met elkander. Deze
waren over een zeer uitgestrekt gebied echte knooppunten van
handel en maatschappelijk en geestelijk verkeer, en in allerlei opzichten op elkaar ingesteld. Aziatische produkten werden regelmatig afgezet over geheel Europa; in Duitsland vervaardigde
bronzen, koperen en stalen waren vonden over Portugal hun weg
naar het negerkoninkrijk Benin. Wij weten trouwens, hoe innig
Vlaanderen door de wolhandel met Engeland en Italie was verbonden, en welk een brandpunt van internationaal leven Brugge
bijvoorbeeld was. Door Frankrijk, Boergondie en Duitsland bleef
de opkomende nederlandse cultuur, die haar oorsprong aan het
heidens en christelijk Rome had te darken, in allerlei opzichten
met de Dude wereldzee verbonden. Zelfs de zo typisch nederlandse, ketterse bewegingen hingen, als ik elders heb aangetoond, met
een oeroude overlevering samen, die zich uit AziE over de Bal85
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kan, Italie en Frankrijk ten slotte verspreidde tot aan de friese
Wadden toe. Men erkende dan ook in de Lage Landen bij de Zee
onomwonden de culturele meerderheid van wat zich achter de
hoge Alpen afspeelde; hield zich van uit de verte ermee bezig, om
er zich steeds meer aan te bezielen. Het oudgermaanse heimwee
naar het Zuiden nam nieuwe vormen aan: alle dienaars van kunst
en wetenschap verlangden ten slotte naar het glorieuze Italie te
gaan om er zich in hun werken te vervolmaken. Toen de te
Deventer opgevoede Nikolaas van Kues, zodra hij maar kon, van.
Heidelberg naar Italie trok, deed die jonge wijsgeer eigenlijk precies hetzelfde als zoveel zuidnederlandse schilders, van Rogier
van der Weyden of tot Gerard David, die een eeuw later nog uit
Brugge naar het verre Zuiden reisde om daar aan de vormenwereld der gothiek te ontgroeien en de modernste zuidelijke stijlelementen in zijn typisch noordelijke schilderkunst harmonisch
te verwerken. Wij bewonderden reeds de wijze, waarop Cusanus
als een echte omnis homo alle wetenschap en wijsbegeerte, godsdienst en moraal van zijn tijd in de machtige akkolade zijns geestes
wist te omvatten: Deventer, Heidelberg, Rome, Byzantium —
welk een synthese!
Terwijl echter in Italie het nieuwe bewustzijn vooral door verheldering van inzicht, verwijding van gevoel en veredeling van
vormen was ontstaan, en zich door een zeer schone vergeestelijking kenmerkte, ontsprong het in de Nederlanden veeleer aan
verscherping van het verstand en verdieping en verinnerlijking
van het godsdienstig Leven; drukte het, in meest nog onhandiger
en primitiever vormen, een sterke morele gezindheid en een vaak
pijnlijk-kritisch verantwoordelificheidsbesef uit. De eeuwenlange,
hardnekkige worsteling tegen de ongunst der natuur in een land,
waar nu eenmaal niets van zelf ging en in de onophoudelijke
strijd tegen de zee towel als het binnenwater scherp op alle dingen moest worden acht gegeven, — het nauwe gebied, waarop
men gezamelijk, of wel ieder voor zich, als onder elkaars ogen
zijn krachten en gaven te ontplooien had, — hadden bij de nederlanders vooral de tin voor het konkrete ontwikkeld en op hen
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reeds duidelijk een eigen geestesmerk gedrukt: hoewel door en
door individualistisch van wezen, was het sterk sociaal, hoewel
vaak zelfs stag realistisch, diep moreel getint, en bedachtzaamverstandelijk tot op het pietepeuterige af. De tegenstelling tussen
de physieke en geestelijke engte, waarin men gedoemd was samen
to leven, en de oneindige wijdte van land, lucht, water en zee,
die het beperkte riviermondengebied der Lage Landen omgaf,
wekte een psychische spanning, die zich in bekrompen eigengereidheid en oneindige vrijheidszin polariseerde. De inboorling
bleef eigenzinnig thuis of trok er niet minder eigenzinnig op uit;
liet zich moeilijk dwingen of bevelen, en volgde liefst zijn eigen
inzicht of geweten.
Suiver leven ende vri
Gaet voor gout,

dichtte Boudewijn van der Loven.
Dank zij vooral de geographisch-oeconomische ligging ging er
van de beginne af door het nederlandse volkskarakter een verrassend universele strekking. Pirenne ziet daarin zelfs de eigenlijke
oorspronkelijkheid van het nationale karakter der Lage Landen bij
de Zee. Sinds eeuwen waren de Zuidelijke Nederlanden het gebied, waardoorheen de franse kloosterhervormingsbeweging,
epische litteratuur en ridderlijke beschaving zich naar Duitsland
bewogen hadden, en Tangs welks oeroude wegen allerlei germaanse invloed Frankrijk was binnengestroomd. Onder boergondisch bewind overtroffen dan ook Brugge en Gent Londen
en Parijs als brandpunten van handel en cultuur; hollandse en
vlaamse musici vernieuwden de europese muziek; de boekdrukkunst, indien al niet bier uitgevonden, kreeg er weldra een der
belangrijkste cents. Zelfs dat aan het boergondische hof de yolkstaal genegeerd en het latijn begunstigd werd, beantwoordt volgens Pirenne aan het wezen der inheemse beschaving: het land,
dat op zich zelf niet leven kon, lag voor alle naties zozeer open,
dat Antwerpen in. de XVe eeuw de meest kosmopolitische stad
van heel Europa werd. Duverger toonde aan, hoe in de XIVe en
XVe eeuw van Brussel uit, toen het belangrijkste kunstcentrum
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der Nederlanden, de beeldhouw- en schilderkunst van het ganse
Boergondische Rijk werd vernieuwd. En in de XVe en XVIe
eeuw oefenden de vlaamse ambachtslieden, achter de Alpen als
fiamminghi bekend, door hun vakkennis en kunstzinnigheid grote
invloed op het italiaanse tapijtweven uit.
De geleidelijke verplaatsing van het culturele zwaartepunt naar
het Noorden zou aan dit alles wezenlijk niets veranderen. De
werkzame, scherpziende nederlander raakte, dank zij doorvoer
en verkeer, op velerlei markten thuis, om zich wetenschappelijk
vooral to onderscheiden door het vermogen tot kritisch bijeenbrengen en ordelijk rangschikken van de meest uiteenlopende
elementen en bouwstoffen. Volgens Fruin zowel als Kruyt is de
nederlandse geleerde ook thans nog allerminst toevallig „bij voorkeur eclecticus en encyclopaedist" en munt hij door ontvankelijkheid uit.
Wij zagen, hoe diep de toenemende weelde en verproletarisering,
die deze spannende overgangstijd kenmerkte, en de daarmee samengaande ontbinding der zeden, de eerste nederlandse schrijvers
had getroffen. De nova religio, waarin het nieuwe nationale bewustzijn zich vooral uitte, was dan ook een diep-morele reaktie
op de verregaande verwildering, die met het verval der riddermaatschappij, en op het fel mamonisme, dat met het opkomend
kapitalisme gepaard ging, en die tot diep in de kloosters waren
doorgedrongen. Deze hadden hun oorspronkelijk godsdienstige
betekenis vrijwel geheel verloren en bleken maatschappelijk en
cultureel overbodig; deden hoogstens nog dienst als „instituten
voor adellijke armenzorg".
„Abden ende monniken — had reeds Ruusbroec geklaagd — keeren Gode den rugge en dat anschijn ter wereld". Vandaar bij de
stilaan zelfstandig denkende burgerij en de al heviger uitgebuite
massa de toenemende smack in bittere satyren op priesters, monniken, nonnen — heiligen zelfs. Te meer, waar het bespotten van
eigen geloof bij mensen, wier bewustzijn tussen steeds onredelijker bijgeloof en een even primitief als drastisch realisme onophoudelijk heen en weer slingerde, al een Dude middeleeuwse ge88
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woonte was — men herinnere zich de Ezelsmis, en de zotte gebeden tot de H. Haring en de H. Ham gericht —. Het wemelde
van drama's en tafelspelen, van boerden, sproken en spreuken,
van kluchtige verhalen en kernachtige liederen, waarin priesters
en kloosterlingen over de hekel gingen. Zelfs in het beeldhouwwerk der kerken stonden allerlei monniken met ezels-, vosse-,
zwijnekoppen en narrekappen afgebeeld. Vooral in karnavalstijd
maakte het yolk van zijn oeroud, diep-demokratisch, jaarlijks
recht gebruik om alle gezag zeer drastisch te honen en zich op
velerlei wijs voor zijn aardse en hemelse minderwaardigheid op
de „religieuzen" te wreken. Zo plachten op vastenavond de broeders van het Aernoutsgilde rood te rijden in de Blauwe Scute,
vanwaar of zij, tot vermaak der menigte, hoog en laag bespotten.
Dit rondtrekken met een narrenschip bleefeeuwenlang in twang.
Nog om en bij 15oo was het leergedicht van de elzasser Sebastian
Brandt, „Das Narrenschiff", al door zijn titel van opgang zeker.
Men had bier nu eenmaal een sterk gevoel voor het zotte, en de
voor de Nederlanden pasklaar gemaakte bewerking zou dan ook
herhaaldelijk worden herdrukt:
Der Narren Schip is mijne name,
Om dat ick alle Sotten versame,
En brengh by een uyt alle hoecken,
Die voor Wijsheyt de Sotheyt soecken.
Dus ben ick, Leser, wel gheladen:
Vliet mijn, so ghy sijt te raden.
Willen Pausen ende Keysers niet anders doen
Soo staen sy oock na der Sotten Caproen.
Als Geestelijcke ende wereltlijke Heeren dolen,
Wien Christus sijn kercke heeft bevolen,
Ten is gheen wonder al dolen die schapen,
Want daer die herders ende honden slapen,
Maer om dat Godt wilt, dat wijse eeren,
Sal ick mijn berispen op anderen keeren.

Al dergelijke uitingen gingen gewoonlijk niet van ongelovigen,
maar joist van gelovigen, meest simpele leken uit, die meenden,
dat het op de kerkelijke schuit de spuigaten uitliep, en die een te
89

Cultuur en Godsdienst in het Noorden
hoge opvatting hadden van het Christendom, dan dat zij het stilzwijgend tot in het liederlijke konden zien ontaarden.
Er vonden ook diepere Bingen plaats. Oeconomisch en intellektueel onafhankelijk geworden, begonnen reeds in de XIVe eeuw
naarmate de geestelijkheid verwereldlijkte, leken zichzelf to vergeestelijken en ontbloeide, naar gelang de adel van geboorte verviel, een nieuwe adel des gemoeds. Wantrouwig geworden in de
Kerk, ging men van haar officiele, met mysterien omhulde leer op
de zoveel eenvoudiger religieus-zedelijke inhoud van het authentiek evangelie terug. Zodat zich op godsdienstig gebied het
zwaartepunt steeds meer verplaatste van het objektieve naar het
subjektieve, van het magische naar het mystische en van het
sacrale naar het ethische. Deze „nieuwe religie" leidde ten slotte
tot de „moderne devotie" ontstaan in de IJsel-vallei, waar binnen de
muren van de Brie Hanze-steden het oeconomische en culturele
Leven benoorden de riviermonden nu eenmaal het voorlijkst was.

VI. MODERNS DEVOTIE EN BIJBELS HUMANISME
Verderfelij k is kennis der letteren, gepaard met
verwerping der deugd.
ALEXANDER HE GIUS

A

l was in Holland het moerasland ingepolderd, het bos bij

Haarlem en Den Haag grotendeels gerooid en werd, ondanks nog zoveel tegenslag, met noeste volharding het
dijkwezen uitgebreid, de steden droegen er nog een landelijk karakter. Doch Kampen, Zwolle, Deventer borgen achter hun stevige wallen reeds een typisch burgerlijke cultuur. Zoals echter
de vlaamse en brabantse steden vooral door de romaanse landen
met het europese Zuiden verbonden waren, waren de IJselsteden
dit door de germaanse. Zij stonden nog in allerlei opzichten met
de oostsaksische wereld in nauwe betrekking, en lagen plaatselijk
en geestelijk veel verder dan de vlaamse en brabantse van Frankrijk af. Tegelijkertijd had er echter een voortdurende uitwisseling
van handels- en cultuurgoederen met de Zuidelijke Nederlanden
plaats, wat nog bevorderd werd door de taalgemeenschap des
yolks, waarvan de zuidgrens van Duinkerken over Brussel naar
het oosten liep. De stoot, die in de IJsel-streek de devotio moderna
deed kristalliseren, was als wij zagen, zelfs van Brabant uitgegaan,
en wel van iemand, die zelf weer door de duitse mystiek was beinvloed: dank zij vooral Ruusbroec werd de deventer Geert Grote
de stichter ener beweging, die gedurende anderhalve eeuw in het
ganse europese geestesleven diep zou doorwerken, tot over de
Alpen en de Pyreneen toe.
Geert Grote, in Imo te Deventer geboren, studeerde wijsbegeerte,
kerkelijk recht, logica, medicijnen en magie, niet slechts te Parijs
— waar hij o.a. colleges volgde van Nicole Oresme, die het occamisme naar het vasteland van Europa overbracht —, maar ook
te Praag in het krachtig oplevend Bohemen, waar in 1347 door
Karel IV de eerste universiteit van het Duitse Rijk was gesticht,
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die onmiddellijk op hoog peil stond en door vrijheid en leer uitmuntte. Letteren, kunsten, wetenschappen, astronomie en astrologie — alles had zijn veelzijdige belangstelling. Terug in zijn
geboortestad, was meester Geert daar vanwege zijn juridische be-.
kwaamheden weldra zo gezien, dat de magistraat hem ter oplossing van financiele strijdvragen afvaardigde naar het pauselijk hof
te Avignon. Een delikate task, die hij met groot succes vervulde.
Naar het schijnt ontmoette hij daar Petrarca.
Een paar jaar later te Keulen van prebenden weelderig levend,
werd hij op straat aangehouden door een mysticus, die hem op de
man of vroeg, waarom hij zijn leven doorbracht in ijdelheid:
„Ge behoordet een ander te worden!" Hoewel verontrust, zette
Geert zijn bestaan op de oude voet voort. Tot hem, bij een oom
te Deventer emstig ziek geworden en zijn erode vrezend, de priester weigerde het sakrament toe te dienen, tenzij hij zijn studie van
de zwarte kunsten afzweren zou. Voor Geert's verschrikte, mid-.
cleleeuwse verbeelding rees zijn ganse vroegere bestaan als een
felle aanklacht op. Aangegrepen door berouw, liet hij al zijn geschriften en zijn boeken over de magie verbranden. Doch was
nog niet genezen, of nam zijn oude leven weder op.
In 1374 ontmoette hij te Utrecht een vroegere studievriend uit
Parijs, Hendrik van Kalker. Diepgaande gesprekken leidden thans
tot zijn definitieve bekering. Hij gafzijn rijke prebenden op, deed
afstand van zijn goederen, en stelde zijn huffs ter beschikking van
boetvaardige vrouwen.
De saksische Franciscus was toen vier en dertig. Het duurde echter nog vijfjaren, eer hij zich en zijn „vlees" geheel meester was,
dank zij vooral de invloed van Hendrik van Kalker, prior van het
klooster Monnikhuizen bij Arnhem, waar hij twee jaar, vastend,
wakend en biddend doorbracht. Doch men kon hem ook weken
in het Sonienbos, temidden van vogels en bloemen, aan de voeten van prior Ruusbroec aantreffen.
Het goddelijk geluk, dat hij om en in diens stille klooster vond,
Wilde hij weldra ter regeneratio en ter reformatio uitdragen in de
wereld. Ofschoon Geert zich in overgrote nederigheid het pries92
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terschap niet waardig achtte, vergunde de bisschop van Utrecht
aan de geheel vergeestelijkte leek benoorden de Rijn aan het yolk
„de navolging van Christus" te prediken. Al zijn geleerdheid,
scherpzinnigheid, overredingskracht en welsprekendheid stelde
deze geestdriftig in dienst van zijn zendingswerk. De wantoestanden in de Kerk van onder tot boven uit persoonlijke ervaring
kennend, viel hij zowel priesters als monniken ongenadig aan.
Hoe hadden zij het durven wagen, de religio voor zichzelf te monopoliseren ! „Religieus" was niet, wie kap, pij of kazuivel droeg,
dock elk die, waar ook, kuis, arm en gehoorzaam leefde. De
meeste zogenaamde religieusen waren ondanks hun uiterlijke tooi
innerlijk niet veel meer dan „leeuwen, beren, vreselijke beesten",
terwijl tallozen, die op de naam religieus zelfs geen aanspraak zouden mogen maken, waarachtige volgelingen van Christus bleken
te wezen.
Een nieuwe opvoeding was noodzakelijk, in de eerste plaats van
geestelijken en monniken, maar dan ook van het yolk, en voornamelijk van de jeugd. Wie de jeugd had, had de toekomst! Onderricht en opvoeding moesten algemeen zo worden ingericht,
dat ook elke leek kon lezen en oordelen, en ieders godsdienst
door en door persoonlijk werd. Het apostolisch voorbeeld en het
oeroude natuurrecht waren de twee zuilen, waarop de werkelijke
vroomheid had te steunen. Daarom terug, enerzijds tot de evangelische Bron, die „spiegel des levens", en anderzijds tot de moraal
van de klassieke philosophie, gebaseerd op de religio naturalis, die
in de gezonde wijsheid der kerkvaders zo duidelijk waren saamgevat ! Grote had zelfs plan zowel de bijbel als de kerkvaders te
verdietsen om ze onder de leken te brengen en overal humilitas
et caritas, deemoed en liefde te wekken. De verhevenste visioenen
stelde hij achter bij praktische naastenliefde. Geestelijke arbeid behoorde geregeld met handenarbeid gepaard te gaan, die vooral
voor kloosterlingen „wonderlijk nodig" was, daar hij de tin voor
reinheid hergaf en de onreinheid vanzelf deed verminderen.
„In de wereld, maar niet van de wereld", zette Geert zijn onmetelijke kennis van bijbel, kerkvaders en antieke schrijvers tot een
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nieuw snort prediking om. Ambrosius zowel als Apulejus, Beda
en Boethius, Cato en Chrysostomus, Cicero, Diogenes, Juvenalis, Lucanus, Plato, Socrates, Seneca en Vergilius hadden, zo goed
als de vroomste christelijke schrijvers, met hun uitspraken zijn
prediking te staven.
Grote, die door zijn leer en leven „het ganse land verlichtte",
verkondigde, dat wie de Schepper liefheeft, ook zijn schepselen
bemint; hij ontvlucht niet de wereld, maar werkt, in navolging
van Christus, onder de mensen; liefde tot God valt met naastenliefde samen; door in eenvoud voor anderen te leven, verovert
men voor hen en voor zichzelf de allerhoogste rijkdom en verkeert voortdurend in een staat van bovenaards geluk.
In deze geest predikte Geert Grote als een simpel diaken overal
vurig boete en bekering, totdat de bisschop van Utrecht, verontrust over zijn al te stout spreken, er plotseling een erode aan
maakte...
Uit dit volksevangelie ontstond kort na Geert's dood, te Deventer, de Broederschap des Gemenen Levens, wier leden vanwege
de stichtelijke toespraken, die haar fraterheren in meest intieme,
bijeenkomsten hielden ookfratres collationarii, vanwege hun voorliefde voor de geleerde kerkvader Hieronymus, meermalen
hieronymiani werden genoemd: in goederengemeenschap levende
groepen van leken, monniken en priesters, waar men zich streng
aan de geloften van armoe, kuisheid en gehoorzaamheid hield,
doch elk het recht tot uittreden had. De vaak zo tomeloze germaanse mystiek werd bier noordnederlands vernuchterd, gerationaliseerd, om zo te zeggen, en op maatschappelijke praktijk gericht. In plaats van eenzame, uitzonderlijke geestverrukking van
geniale enkelingen, trad geregelde, gemeenschappelijke overgave
aan de steeds werkzame „tegenwoordigheid van Christus". Dit
min of meer verstandelijk getint pietisme zou vaak iets kasplanterigs, somwijlen zelfs iets engs en benepens krijgen, en miste meest
grote allure. Doch het bevorderde sterk de geestelijke autarchic
van zijn belijders: elk vond ten slotte het hoogste in zichzelf. En
dank zij Geert Grote, waren zijn aanhangers van den beginne of
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door een gedurige geestdrift voor morele en intellektuele ontwikkeling bezield en „altijd begerig en meer begerig naar boeken".
De broederschap stichtte zelfs een snort boekenfabriek: Geert liet
zijn medewerkers belangrijke nude handschriften overschrijven
om die, na conscientieuze keuring, aan de man te brengen. Het
werd, totdat de drukkunst was uitgevonden, een steeds belangrijker bron van inkomsten voor deze „broeders van de penne",
die op hun hoofddeksel wel symbolisch een ganzeveer droegen.
De stichting sloeg in: ze beantwoordde zowel aan een behoefte
des tijds als aan de geest van het yolk. Welds werkten de zich
snel verspreidende broederhuizen met het door dezelfde geest geinspireerde mannenklooster van Windesheim, bij Zwolle, en het
vrouwenklooster te Diepenveen stelselmatig samen, en breidde
zich vandaar een hele congregatie van nieuwe kloosters over de
Noordelijke Nederlanden en West Duitsland en over Brabant en
Vlaanderen uit, waardoor men het godsdienstig-zedelijk leven des
yolks weer poogde op peil te brengen. En met success Thomas a
Kempis verklaart, dat hij nergens zoveel aan God en de naaste
toegewijde mensen had ontmoet, die ofschoon temidden der
wereldlijken levend, niets wereldlijks aan zich hadden en zich om
het aardse nauwelijks schenen te bekommeren, dan in de deventer
kring.
Intussen werkte de franciskaanse Observantie, die vooral op kloosterhervorming gericht was, van het zuiden uit weer in op het
noorden. Zij Wilde een erode maken aan het leven der — gaudenten. Het werd voor gepijde pretmakers een beroerde tijd: in
Boergondie was de observantie al doorgevoerd, en hertog Philips
bevorderde haar thans in de Nederlanden. Tegen de wil der stadsregering voerde pater Johannes Brugman haar zelfs door te Amsterdam. Als een echte franciskaner ging deze spreekwoordelijk
welbespraakte monnik in de eerste plaats uit tot het yolk, om
alien de weg ter „eenige mit God" te leren: onder bijstands des
hemels kon „een puur leie" — d.i. leek — of „een arm vroukijn" het hoogste schouwen evengoed beleven als „een groot
meister of klerk" — d.i. geestelijke —, daar ze „meer in der minnen
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ende in der vuriger begeerten, dan in der konsten of in der letteren" gelegen was.
Zijn prediking maakte veel indruk. Brugman, die menig land
had afgereisd, achtte het nederlandse yolk ongewoon vroom, be-.
trouwbaar, woest jegens zijn vijanden, maar barmhartig jegens
overwonnenen. In zijn uitbundigheid prees hij deze streek zelfs
als een moeder van veel godsdienstigheid, vruchtbaar in deugden,
bevorderaarster van gasthuizen en armenhuizen, een spiegel voor
maagden en in onthouding levende weduwen, onvermoeid in het
bouwen van kerken, en boven vele natien en landen gevuld met
christelijk leven en verenigingen van contemplatieve mensen.
Richtten Brugman en de zijnen zich vooral tot armen en kleine
luyden, Grote en de broederschap werkten in de eerste plaats
onder de meer gezeten burgerij. Dit alles zuiverde het openbare
leven en verhoogde sterk het algemene beschavingspeil: het denken berustte niet Langer meer bij een enkele stand, de geestelijkheid, die evenmin het monopolie der religie had. De mystiek getinte vroomheid en uitzonderlijk intellektuele ontwikkeling der
Nederlanden, waar het analphabetisme weldra het verst ter wereld werd teruggedrongen, zijn, volgens Geyl, vooral aan de
moderne devotie te darken.
Uiterst vruchtbaar was in dit opzicht de samenwerking fusser
Geert Grote en de zwolse schoolmeester Jan Cele, weldra meester
in de vrije kunsten en rektor van de stadsschool te Zwolle. Deze
twee mannen — schreef later Thomas â Kempis — „waxen een
hart en een ziel". Cele werd de stichter en organisator van wat
thans middelbaar onderwijs beet, en oefende op de vijftiend'eeuwse opvoeding een onberekenbaar grote invloed uit. Uit
Friesland, Holland, Brabant, Vlaanderen en West Duitsland
stroomden leerlingen naar Zwolle, van wie er later velen in de
kloosters trader, het religieuze leven poogden te hervormen en
overal opvoeding en onderwijs vernieuwden. „Parijs, Keulen,
Erfurt, en de romeinse curie zijn er getuige van, hoeveel geleerde
mannen Cele's school heeft uitgezonden", zou het later heten.
In de nieuwe lekenscholen, die onder invloed van de moderne
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devotie overal in de Lage Landen ontstonden, bevorderde men
vooral het vormen van een zelfstandig oordeel. Zo moesten alle
niet geheel begrepen latijnse teksten eerst nauwkeurig worden
overgezet in de moedertaal. Uitgangspunt bij het onderwijs waren
leer en leven van Christus — „Jezus is de God der devoten", spotten de tegenstanders —; dan de levensgeschiedenissen en werken
der kerkvaders. Het beste uit hun Oude Schriften moest worden
van buiten geleerd. Op het goed ontcijferen kunnen van teksten
en op schoon handschrift werd sterk acht gegeven. En wat in het
algemeen de wetenschap betreft: kennisdrang was de mens als
zodanig ingeboren en behoorde te worden bevredigd, mits het
geen ijdel weten om het weten werd: curiositas had geen zin.
Belangwekkende paedagogische vernieuwing, die overal navolging zou vinden: om beter rekening te kunnen houden met de
onderscheiden ontwikkelingsgraden der pupillen richtte Cele acht
verschillende klassen met waste leerstof in. De oudste leerlingen
namen voorts aan het onderrichten der jongeren deel volgens het gezonde docendo discimus, al onderwijzende leren. Wel telde een enkele
klas vaak tachtig tot honderd leerlingen. Doch dank zij de stelselmatig gekweekte stiptheid en hun ongewone toewijding maakten
dezen later aan de universiteiten meestverrassendsnellevorderingen.
Hoezeer in menig opzicht een verbetering bij het bestaande, Meven de onderwijsmethoden toch vrij primitief, de tucht zeer straf,
en de roede het laatste paedagogisch argument. Luiheid was des
duivels oorkussen! Men begon ten minste om zes uur 's ochtends.
De jonge leerlingen zaten meest in benauwde lokalen op stro op
de grond. De zeven onderwijsvakken waren naar het trivium en
quadrivium ingericht. Van de ouden bestudeerde men vooral Vergilius en Seneca. De hoofdaandacht bleef echter gericht op het
leven en streven van Jezus, dat onophoudelijk ter overpeinzing
en navolging werd aanbevolen. Want — had Grote vermaand —
Wat baet vele gescreven ofte gesacht,
Die daet is al die macht,
Kenne dy selven, dat is mijn raet,
Want hier niets beters in en staat.
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In verschillende plaatsen richtten de fraterheren naast de nieuwe
scholen tehuizen voor onbemiddelde en betalende leerlingen in:
jongens van twaalf tot zestien jaar, die verplicht waren de wekelijkse collaties der broeders bij te wonen. Dezen trachtten hen in
zedelijk opzicht te vormen en bij hen de roeping tot de geestelijke
stand of het kloosterlijk leven te wekken. Door ontwikkeling van
het „passieve leven" — biddend en mediterend in zich opnemen
van Jezus' leven — poogde men in elk een zelfstandige grondslag voor het „aktieve leven" te leggen. Zelfs bij de meest eenvoudige arbeid had men zich aan de diepste bron der religie te
inspireren. „Wie vlietich ende trouwe is van bynnen tot onzen
lieven Heren, die duet ghetroulic zijn werck van buten", heette
het. Wel was het inprenten van „die rechte deuchden ende een
stervende leven" aanvankelijk sterk op het hiernamaals gericht.
Uw werken zullen u volgen, leerde Grote met de bijbel:
Wante Christus in twe woerden hevet ghesat dat ordel sijn,
Gaet ghi quade, comet vriende myn.

Doch joist daarom kon dit alles bij de gemiddelde mens Bier
dagen zo inslaan: het ideologisch verband met de nog vrijwel algemeen aangenomen, roomse godsdienst bleef voortdurend bestaan. Van de met hen toch zo verwante, ketterse bewegingen uit
de onderste lager der samenleving wilden de hieronymianenniets
weten — Grote was, evenals trouwens Ruusbroec, nog een echte
ketterjager geweest —. Zij bleven „katholiek", en wilden door
hun onderwijs en moraal de Kerk van binnen uit geleidelijk hervormen en vernieuwen.
Hoe middeleeuws dit alles ors nog schijnt, toch was voor de opmerkzame beschouwer van allerlei aan het veranderen. Naar men
weet, zoo de mystieke achtergrond der moderne devotie het zuiverst worden vertolkt door Thomas Hamerken van Kempen in
zijn beroemde „Imitatio Christi". Het werk van deze uit de
wereld teruggetrokken priester berustte o.a. op de „Meditationes
Vitae Christi" van de H. Bonaventura, die Frans van Assisi als
generaal zijner orde was opgevolgd — weer invloed van Italie op
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het Noorden! — en op het „Consolatorium theologicum" van
Johannes di Tambaco, een geleerde elzasser, die na allerlei bittere
ervaringen zich getroost had met het aaneenschakelen van treffende uitspraken, niet alleen aan de bijbel en de kerkvaders, maar
ook aan Cato, Seneca en Boethius ontleend. Hij meende dit te
mogen doen, omdat de H. Augustinus eens verklaard had, dat
„wij christenen de waarheden der heidense wijsgeren als hun onrechtmatig verkregen goed te beschouwen en van hen op te eisen
hebben". Zou hij deze hoogmoedige uitspraak, die veeleer omgekeerd behoorde te luiden, niet als een doekje voor het bloeden
hebben gebruikt ? Hoe dit zij, de kempenaar, ofschoon ook Aristoteles, Seneca, Ovidius en Lucanus citerend, inspireerde zich
voornamelijk aan bet evangelie en de psalmen; en dan aan Ruusbroec. Evenwel had zijn werk veel meer klassieke invloed ondergaan dan men gewoonlijk vermoedt. Thomas' spiritualistischquietistische mystiek — door Mestwerdt als passief radikalisme
gekenschetst, omdat hij, hoewel zich aan de officieel godsdienstige vormen bewust onderwerpend, op zelfstandige verovering
van innerlijke vrijheid uit was, en het hem niet zozeer om wezenlijk magische verlossing als wel om zuivere gezindheid ging — is
duidelijk verwant met het hellenistisch-romeinse moralismc van
de Stoa. Het socratische „ken u zelf", dat wij reeds in Geert
Grote's rijmen zagen opduiken, en het stoicijnse deugdideaal van
„de wijze" zijn er hoogst eigenaardig met de leer en het leven van
Christus versmolten. Het menselijk leven is, volgens Thomas a
Kempis, een voortdurende strijd ter overwinning der dawn;
vandaar het terugkerend beeld van de miles christianus, de christelijke krijgsknecht of ridder.
Alles draait in zijn „Navolging" ten slotte om „een goed geweten
en een deugdzaam leven". De traditionele geloofsleer wordt er,
zonder twijfel onopzettelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk,
uitgehold: geestelijke vereniging met Christus blijkt zelfs mogelijk onafhankelijk van het sacrament. Hoofdzaak is de pietas; in
elk mens sluimert een zelfstandig goddelijk vermogen als een
vonkje in de as, en de echte devoot draagt het heil bewust in zich
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zelf. Thomas van Kempen bestrijdt dan ook geen ketters meer,
dock nog slechts de zonde.
Men begrijpt nu, waarom dit officieel roomse boekje in meer dan
tweeduizend uitgaven door de wereld kon gaan, en millioenen
rechtzinnigen en ketters, heidenen, ongelovigen zelfs, stichten: er
gaat, hoe ook theologisch verbloemd en mystisch ingekapseld,
een algemeen menselijke strekking doorheen. Vooral meer naarbinnen-gekeerden, die zonder behoefte te hebben om wat met
nu eenmaal in zwang is, te breken, innerlijk een zeer sterk, onafhankelijk leven kunnen Leiden, zouden er zich telkens weer aan
inspireren, om het meest op te vatten en te verklaren naar —
zichzelf.
Zo werden door de saksische devotie van Grote, Cele, Thomas a
Kempis, Floris Radewijnsz, Hendrik Mande, Johannes Busch en
vele andere, toegewijde en begaafde mannen, de grondslagen voor
een typisch nederlands humanisme gelegd, dat, diep uit het yolk
opgekomen en vooral op persoonlijke karaktervorming gericht,
tot aan de Seine, de Tiber en de Donau doordringen, en overal
het morele leven, het onderwijs en de opvoeding hervormen zou;
een eigenaardig cultuurverschijnsel, dat door Hyma enige jaren
geleden the Christian renaissance is gedoopt.
Een hunner invloedrijksten zou Gerhard Zerbolt worden, die in.
zijn „Verhandeling over het Gemene Leven" poogde aan te tonen, dat evenals eens het leven in het paradijs, het oorspronkelijk
Christendom zich in maatschappelijk opzicht door daadwerkelijk
communisme had gekenmerkt. Ware de mens niet gevallen, dan
zou het nog immer Buren. Vond men de lichtende sporen ervan
niet bij de ouden, in de leer van het „natuurrecht" en het „natuurlijke licht" terug ? Treffend was in dit opzicht de overeenstemming tussen de oudchristelijke schrijvers en de heidense wijsgeren,
de wereldberoemde pythagoreeen en de edele joodse sekte der
essenen. In zijn „Geestelijke Opstijgingen" ontwikkelde Zelbolt
een stelsel van godsdienstige overpeinzing, dat in wekelijkse rythmen de ganse christelijke heilsleer doorliep en zowel op zedelijke
loutering als geestelijke verheldering gericht was.
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De kerkelijke overheden, die nog iets van hun taak beseften, zagen
de betekenis van dit alles in. Kardinaal Cusanus, pauselijk legaat
voor Duitsland, droeg zelfs aan de zwollenaar Busch op, de windesheimer hervormingen in tal van duitse kloosters in te voeren.
Zelf doorreisde hij in het midden van de XVe eeuw heel Duitsland en de Nederlanden, herculisch trachtend het Leven van de
priesters, monniken en nonnen — een ware Augias-stal — te
reformeren.
De brabander Jan Standaardt bracht de broederhuizen over Haar
Frankrijk en poogde — niet minder bovenmenselijke ondememing — er het katholicisme moreel en organisatorisch weer op
peil te brengen en het christelijk onderwijs te vernieuwen, bezield
als hij was door de leuze van Grote: reformatio clericorum per meliorem paupertatis usum. Te Tours bestreed hij in 1493 openlijk de
wijze, waarop de kerkelijke goederen „tegen God en rede" werden verkwist. Zijn opvattingen schoren telkens Tangs de grens der
ketterij.
Ook de nederlandse monniken Cornelis Gerhard, Reynier Koetken, en de brusselaar Mombaer, alien door de saksische devotie
bezield, wijdden zich in Frankrijk aan dit Sisyphus-werk. Renaudet's onuitputtelijke arbeid over de v66rreformatie en het humanisme te Parijs werpt op de windesheimer invloed in die streken
een verrassend licht.
In Groningen, „saksische voorpost in de friese streken", won de
moderne devotie twee geniale mannen, Wessel Gansfort en Rudolf Huisman.
Wessel werd in Zwolle opgevoed en stond daar sterk onder invloed van Thomas a Kempis, die hij op de Agnietenberg vaak be-

zocht en als oudere vriend hoog vereerde. Zou hij zijn voorbeeld
volgen en in het klooster treden ? Neen, de gebonden staat stond
hem tegen. Hij Wilde er trouwens voor studie op uit. Hij trok
Haar Keulen, waar hij magister artium werd en van een vluchteling
uit Byzantium grieks leerde; hij studeerde aan de nieuwe universiteit van Leuven en aan de oude te Parijs. flier werd hij aanhanger van het occamisme, omdat deze leer met die van de kerkIOI
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waders het best scheen to harmoniéren, haar vooraanstaande vertegenwoordigers allerlei kerkelijke misbruiken bestreden en onder
onhoudbaar geworden theologische hersenspinsels een flinke
schoonmaak hielden.
Te Parijs was de herinnering levend gebleven aan de geleerde
mysticus Jean Gerson, doctor christianissimus, die met de broeders
des gemenen levees in verbinding had gestaan — men zou hem
zelfs de „Imitatio Christi" toeschrijven —, en aan Pierre Bailly,
die in navolging van Marsilius van Padua en Ockham de superioriteit der oecumenische concilies boven de paus had verdedigd.
Hoe hoog ook in wetenschappelijke rang gestegen, hadden beiden toch allereerst belang gesteld in zuiver godsdienstig leven:
eenvoudig geloof, dat uit het evangelie stamde, was hue meer
waard geweest dan het geleerdst betoog. In de door hen beinvloede franse kringen voelde Gansfort zich ook daarom thuis,
omdat de werken van Zerbolt van Zutphen en Thomas a Kempis
er in hoog aanzien waren en veel werden gelezen.
Met dat al kon het voor Wessel bij simplicitas niet blijven. Door
„een hevige drang van gedachten" voortgestuwd, wierp hij zich
in de wetenschappelijke debatten en werd als magister contradictionum beroemd. De eens zo welbefaamde franse wetenschap lag
echter vrijwel in duigen, en van haar grootse intellektuele en
morele bouw restten nog slechts armzalige rueinen. De Sorbonne
was zelfs geheel buiten het in Italie ontblaakte „nieuwe leven"
gebleven. En Gansfort's belangstelling voor de stadia humanitatis
was groot.
Aangetrokken door het uit de verte stralend Italie, reisde hij in
1469 naar de H. Stad. Beminnelijk mens als hij was, maakte hij
er zich vele, en vaak invloedrijke vrienden, o.a. Francesco Belle
Rovere — de latere paus Sixtus IV — en Bessarion.
In moreel opzicht bleef Wessel Gansfort een deventer. Zich op
de H. Schrift en de oudste kerkvaders baserend, viel hij bij een
openbare gedachtenwisseling het aflaatstelsel zelfs zo hevig aan,
dat zijn vrienden voor zijn veiligheid vreesden.
Te Parijs terug, ontmoette Wessel de duitse humanist Johannes
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Reuchlin, die hem om zijn kennis en karakter grotelijks vereerde.
Het universitaire onderwijs werd er door hem weer zo op peil
gebracht, dat hij als „hersteller van de hogeschool onder Lodewijk XI" zou worden gehuldigd. Daar hij echter niet afliet de
kerkelijke misbruiken te gispen, maakte hij zich veel vijanden.
Doch wat op 's harten grond lag, welde hem naar de keel.
Opnieuw te Rome, en door paus Sixtus IV naar zijn diepste wens
gevraagd, antwoordde Wessel:
„lic smeek u, mij uit de bibliotheek van het Vaticaan een grieks
en een hebreeuws bijbelmanuskript te schenken."
„Dwaas! — zeide Sixtus — waarom vraagt ge geen bisschopsambt
of zo iets ?"
„Omdat ik dat niet behoef," was Wessel's wederwoord.
Als echte ridder van de pen had hij geen kromstaf nodig...
Teleurgesteld door de toestand en de geest van Rome, doch gelukkig met zijn griekse en hebreeuwse — bronnen, verliet Gansfort de H. Stad om in Florence Marsilio Ficino en de Platonische
Akademie te bezoeken. Hij voelde zich echter in die mondaine
wereld niet thuis. Na het beroemde Venetie aangedaan en in Bazel
grieks en hebreeuws gedoceerd te hebben, keerde hij met zijn
schitterende „bait" naar het grauwe Noorden terug, dat, om met
en tegen Caesar te spreken, nog verder dan het land der belgen
van de cultus et humanitas, de geraffmeerde cultuur aan de nude
wereldzee, verwijderd was gebleven.
Gansfort was de eerste nederlander, die de godsdienstige opvattingen der moderne devotie met de wetenschappelijke van het
italiaanse humanisme bewust verbond. In het klooster te Aduard,
diep in de groningse klei, ontbloeide onder zijn leiding een snort
Hieronymiaanse Akademie. Mannen als Alexander van Heek,
Hendrik van Rees, Rudolf Huisman studeerden, zich zowel aan
Grote als Cusanus inspirerend, met hem tezamen latijn, grieks en.
hebreeuws. Wessel, die zich telkens over de gebrekkige tekst van
de vulgaat beklaagde, had slechts een leuze: „Hoe verder tot de
ouden terug hoe beter !" Onder zijn leiding verdiepte men zich
zowel in de antiquae scripturae — de H. Schrift en de kerkvaders —
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als in de moderne, humanistischelitteratuur. Het alomtegenwoordige latijn dat, dank zij de uitbreiding der Kerk, de voertaal der
europese intellektuelen was geworden en waardoor al wat onder
adel, burgers en geestelijkheid naar zelfontwikkeling streefde, onderling verbonden was, vergemakkelijkte dit ongemeen.
Wessel bleef, zo min als Pico, bij de klassieke oudheid staan. Hij
bestudeerde tot zelfs de talmoed en de koran. Zo ontstond in de
aduardse abdij, „waarheen geleerden en edelen uit gars Friesland samenstroomden", in min of meer onhandige, boers-provinciale vormen het zogenaamde bijbels humanisme. Het had een
zwaarwichtig theologische, sterk ascetische inslag en richtte zich
voornamelijk op godsdienstig-kerkelijke problemen. Anticurialist met Ockham, verklaarde Wessel, dat de vraag of de paus al
of niet dwaalt, op grond van de H. Schrift door de leken zelf
beoordeeld moest worden. Onverschrokken keerde hij zich bij
monde en in geschrift tegen biecht, aflaat en heiligenaanbidding.
Hij ging zo ver, dat later Luther in de voorrede, die hij aan de
bazelse uitgave van Wessel de Groninger's „Farrago" (1522) zou
toevoegen, schreef: „Ons beider opvatting stemt zo overeen, dat
als ik hem van te voren gelezen had, het mijn vijanden zou kunnen schijnen, dat ik alles aan hem had ontleend."
Behalve dan de leer van de erfzonde! Volgens de blijkbaar sterk
door Cusanus beinvloede Wessel, bestaat de erfzonde slechts in de
onvolmaaktheid, die de mens van nature aankleeft, doch die in
zover wordt opgeheven, als hij zich met de godheid in mysdeke
liefde verenigt. Ignis purgatorius est charitas: het enig ware vagevuur is de alles louterende, goddelijke liefde.
Wessel mocht alom in Europa met de hoogste kerkelijke autoriteiten bevriend zijn geworden, hij aarzelde geen ogenblik zijn opvattingen ook aan „het ongeleerde yolk" bekend te maken. Vooral dit laatste verontrustte de ketterjagers: het plebs non capax, de
tot oordelen onbevoegde massa, moest buiten zijn „onvoldragen
leringen" gehouden worden! De Inquisitie zat hem vlak op de
hielen. Slechts aan een gelukkig toeval is het te darken, dat hij
niet in haar harden viel: Wessel werd krachtig beschermd door
104

Moderne Devotie en Bijbels Humanisme
de letterlievende bisschop van Utrecht, de machtige David van
Boergondie, bij wie hij vaak te gast en die hij van dienst was met
zijn medische kennis.
Gansfort, door zijn vrienden lux mundi, het licht der wereld, ge,noemd, had als begaafdste medewerkers Rudolf Huisman, de
eerste nederlandse homo universalis. Door de moderne devotie zowel als door Wessel en Cusanus diep beinvloed, Wilde Rodolphus
Agricola de griekse en romeinse oudheid niet slechts doen herleven, maar tevens „door het evangelie corrigeren" en, typisch
deventers, alle studiEn richten op „verovering der deugd".
Rudolf was in 1444 als natuurlijke noon van een pastoor geboren.
Op zijns waders wens werd hij bij de groningse hieronymianen
opgevoed om vervolgens te Erfurt logica en rhetorica, te Leuven
wiskunde, wijsbegeerte, toonkunst en zelfs frans, te Keulen godgeleerdheid en te Parijs Dude letteren te studeren. Al Jong muntte
hij door liefde voor muziek, tekenen, schilderen, sport, in het bizonder paardrijden, uit. Te Leuven, waar hij het tot primus aan
de universiteit bracht, verdeelde hij zijn ingetogen Leven tussen
muziek en studie. Alle vakken, tot de medicijnen toe, hadden zijn
belangstelling.
Van Parijs trok hij naar Italie, die Wieg der Renaissance, waar hij
te Pavia rechten studeerde. Doch evenmin als Valla was Agricola
over de juristen daar uit. Onbevredigd reisde hij verder naar Ferrara, toentertijd het brandpunt der italiaanse cultuur. Als organist
van hertog Hercules zijn brood verdienend, studeerde hij latijn
onder Battista Guarino, grieks onder Theodoor Gaza, hield voorlezingen aan de universiteit en vertaalde verschillende griekse werken in het latijn. In de vorm van een oratie een „Leven van
Petrarca" publicerend, trad hij tot de Vader van het Humanisme
in bewust verband en huldigde hem als hersteller van de eenheid
van schone vorm en zuivere inhoud. Zijn rede over de „Lof der
Wijsbegeerte", die volgens hem de ganse encyclopaedia der wetenschappen samenvatte, vond wegens vorm en inhoud in Ferrara
algemeen bewondering.
Innig met het germaanse geboorteland verbonden, was Huisman
105

Moderne Devotie en Bijbels Humanisme

reeds enige malen naar het stuurse Noorden teruggekeerd om
„zijn friezen" zijn liefde voor zuiver latijn en edel grieks bij te
brengen. Hij, die in het zonnig, hooggecultiveerd Italie gemakkelijk een der eersten had kunnen zijn, vestigde zich in 1479 voor
goed boven de Rijn.
Op zijn terugreis voleindigde hij te Dillingen bij een zijner vrienden, de bisschop van Augsburg, zijn hoofdwerk, „De Inventione
dialects", dat een scherpe aanval op de barbaarsheden der scholastiek bevatte en een van de belangrijkste schakels tussen het
italiaanse en het duitse humanisme zou worden, en vertaalde verschillende werken van de satyricus Lucianus uit het grieks. Zijn
arbeid als sekretaris en pensionaris van de stad Groningen schonk
hem geen voldoening, al deelde hij intussen aan de aduardse
Akademie van de overvloed zijns geestes kwistig uit.
In „De formando Studio" legde Rodolphus, door Valla, Quintillianus en Cicero bezield, de grondslagen voor een hernieuwing
van het onderwijs, dat, geheel in de geest van de broeders des gemenen levees, moest berusten op begrijpen van het bestudeerde
en onthouden en verwerken van het begrepene. Eenvoud, natuurlijkheid, helderheid en bruikbaarheid moesten het kenmerk der
ware geleerdheid wezen, die de jeugd echter niet op barbaarsstrenge wijze, dock op de aantrekkelijkste manier moest worden
bijgebracht: Agricola was een vijand van de roede als paedagogisch argument.
Rodolphus had in zijn veelzijdigheid een oneindige behoefte zich
naar alle richtingen vrij te kunnen bewegen en zo, mede voor
anderen, eerst recht zichzelf te zijn. Zijn onafhankelijkheidszin
was zo groot, dat hij de schitterendste aanbiedingen — o.a. van
de stad Antwerpen, van de hogeschool te Leuven en van de
kanselier van Brabant, die hem bij het keizerlijk hof Wilde inlijven — de ene na de andere als lastige vliegen afsloeg. Ten slotte
nam hij toch de uitnodiging aan van zijn jeugdvriend Johann von
Dalberg, bisschop van Worms, om zich te Heidelberg als hoogleraar te vestigen, op voorwaarde echter, dat hij tot niets verplicht
zou kunnen worden, en zijn onderwijs naar eigen acrd en inzicht
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regelen. Hij hield zich toen vooral met hebreeuws en geschiedenis bezig.
In 1485 begeleidde Agricola de bisschop, die door de keurvorst
van de Paltz ter huldiging van de nieuwe paus, Innocentius VIII,
uitgezonden werd, naar Rome. Hij vond zijn geliefd Ferrara getroffen door oorlog en pest. Dalberg sprak voor de paus een door
Agricola vervaardigde, indrukwekkende rede uit. Op de terugreis gevaarlijk ziek geworden, bereikte hij Heidelberg nog joist,
om daar in de armen van zijn vriend te overlijden, aan wie hij ten
afscheid een handschrift schonk van — Cicero.
De te vroeg gestorven groningse orator et poeta werd de Vader van
het Nederlandse Humanisme. Uit kracht van de deiformis humana
natura — de godgelijke menselijke natuur, zowel door Cusanus
als Wessel, door Marsilio als Pico beleden — was de mens hem
een autonoom, zedelijk wezen, uiteraard in staat tot het zoeken
en vinden der waarheid. In deze geest moest de ganse theologie
worden vernieuwd door terug te gaan tot het oorspronkelijke
Christendom, en de ganse wetenschap door terug te gaan tot de
ouden. „Wantrouw alles wat ge tot nog toe geleerd hebt; veroordeel en verwerp alles wat gij u niet door uw eigen oordeel
en, om zo te zeggen, op grond van de beste schrijvers toeeigenen
kunt."
Met Agricola begon het nederlandse geestesleven op min of meer
florentijns peil te komen. Gedurende de eeuwen, dat men er zich
tot de bijgelovig vergoddelijkte kracht des geestes, in priesters
belichaamd geacht, als een afhankelijk onderdaan verhouden,
en zich zonder de door de Kerk toebedeelde, goddelijke genade
machteloos gevoeld had, was deemoedig aanvaardende humilitas,
gepaard met blinde gehoorzaamheid, hoofddeugd geweest. Zodra echter ketters en mystieken ontdekt hadden, dat het geestelijke voor elk mens als zodanig in hemzelf toegankelijk was, mits
hij zich slechts van sakramentele wanen en scholastische verwaandheden wist te bevrijden, was humilitas overgegaan in simplicitas,
waarbij men eigen, innerlijke ervaring ten slotte boven alles stelde
en zo het „simpele" een positieve inhoud gaf. Tot men het geeste107
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lijke, dat men in zich had leren benaderen, niet larger als iets
bovenmenselijks beschouwde, dock het als typisch menselijk erkende, het besef der simpelheid in dat der menselijke waardigheid,
dignitas, omsloeg, en dit zich in een nieuw, fier zelfvertrouwen en
in een edele eerbied voor de naaste uitte, daar beide, ten minste
in aanleg, de humanitas gemeen hadden, die met de goddelijkheid,
deltas, samenviel.
Had de moderne devotie in Grote en Thomas a Kempis de overgang van humilitas naar simplicitas, en in Wessel — zij het op bescheidener voet dan bij Cusanus — die van simplicitas naar dignitas
doorgemaakt, order Ficino's en Pico's inspiratie verhiefzich Agricola, mede uit kracht van zijn scheppende, artistiek-wijsgerige
aanleg, geheel in de vrije spheer van de dignitas. Vandaar zijn
waardering voor de zuivere vorm — want de mens moest zich
goddelijk uiten —, zijn behoefte om „beter ter tale en beter in
wijsheid" te zijn —want het Woord had vlees te worden —, zijn
onderzoek naar natuur en geschiedenis — want des mensen geest
had alle creaturen te omvatten —, zijn uitvaren „op de zee der
oude geschriften" — want de schatten des geestes waren vooral
in Rome, en Hellas te vinden —, zijn studie van 0. en N. Testament — want waar werd het godmenselijke als in Christus onthuld ?
In de ware wijsbegeerte steeg de mens, met Socrates, uit de kracht
van zijn „deugd" boven het menselijke-al-te-menselijke onaantastbaar uit om, ondanks de wreedste griller des lots, nog slechts
te roster in zichzelf. Philosophum esse id est plus esse quam hominem!
riep Rodolphus geestdriftig uit. Zowel de heidense als de christelijke oudheid waren hem middelen tot zelfvergeestelijking geworden. Ware philosophie leidde tot cultus animae, een onophoudelijke innerlijke reformatio, waaruit reformatie van de ganse
christelijke cultuur had te volgen...
Agricola opende de tweede phase van het germaanse humanisme.
Geweldig classicus, verdedigde hij tegelijkertijd het voile recht
der eigen moedertaal. Hij poogde bij de duitsers zelfs een nationaal-historisch bewustzijn te wekken, terwijl deze nederlandse
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orgelbouwer door zijn „Wereldchroniek" tevens de eerste humanistische geschiedschrijver boven de Alpen werd. Wijn en wijsbegeerte, kunsten en wetenschappen, natuur en geest — alles vervoerde hem. Op elk gebied — verklaarde Dalberg in zijn grafschrift — verrichtte hij grote dingen; hij beluisterde de natuur en
volgde de loop der sterren; sprak vloeiend latijn, grieks en hebreeuws; muntte als redenaar, dichter, tekenaar en luitspeler uit,
— en niets wat hij deed, deed hij vluchtig: welk doel hij zich voor
ogen stelde, wist hij roemrijk te bereiken.
„Hij, een fries van de uithoek der aarde, op de kust van de Noordelijke Oceaan — hadden zelfs de cisalpijnen uitgeroepen —, die
barbaarse man, in dat barbaarse land geboren en getogen, overtreft iedere italiaan in het spreken van zuiver latijn, zodat de
knapste bij hem vergeleken, slechts een kind schijnt te zijn!"
Ofschoon nimmer werkzaam als paedagoog, oefende Agricola
door woord en werk grote invloed op opvoeding en schoolwezen uit. Al dadelijk te Deventer: „Ik — zo verklaarde de beroemde Alexander van Heek —, leraar in de vrije kunsten en
toen nog een nieuweling op het gebied der letteren, kwam als
veertigjarige man tot de jeugdige Agricola, van wie ik alles geleerd
heb, wat ik weet, of anderen menen dat ik weet."
Hegius werd door de tien jaar jongere Rodolphus o.a. ingewijd
in de betekenis van de werken van Laurentius Valla. Door diens
„De vero Bono", dat hij als een verdediging van het christendom
opvatte, werd hij tot een snort religieus epicurisme bekeerd: het
doel van de deugd was immers de hoogste lust, daar het bij alle
moraal ten slotte om zaligheid ging. Overigens vallen lust en
deugd wezenlijk samen, daar het loon van een zedelijke daad in
het volbrengen ervan berust. In het vervullen van Christus' geboden wordt de opperste vrijheid, d.i. het volmaakte geluk,
bereikt.
Wekte het christendom vreugde, zo had het die ook te verspreiden. Waarom Hegius steeds sterker nadruk op de schone letterkundige vorm en de betekenis der eloquentia legde. Had eens
Thomas a Kempis, tot wie blijkbaar het allereerste vleugje zuider
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wind was doorgedrongen, schuchter eigen „boersheid" erkend en
verklaard, in zijn werken het barbarizare te willen vermijden,
Hegius voerde als vurig ciceroniaan tegen alle „barbaarsheid”
een stelselmatige strijd. Zoals om zich te vervolmaken de stof
naar de worm verlangt, verlangt de mens naar het weten; scire
per se bonum est quia reddit hominem similem Bono — door het weten
vereenzelvigt de mens zich met het goddelijke —, heet het in zijn
„Dialoog over de Wetenschap". Cicero, Vergilius, Sallustius en
de italiaanse humanisten als zijn leermeesters erkennend, eiste hij
algemene vernieuwing van het onderwijs, en werd een der
grootste opvoeders van het bovenalps Europa. Zijn deventer
school telde meer dan tweeduizend leerlingen, die overal in
Duitsland en de Nederlanden voor reformatio van het onderwijs,
kerk en Leven zouden opkomen.
Vandaar, dat met Hegius' aankomst te Deventer de boekdrukkunst ontbloeide: om en bij 148o openden Richard Paffret uit
Keulen en Jacob van Breda er hun beroemde drukkerijen. En binnen enkele tientallen jaren kwamen er meer dan vierhonderdvijftig werken van de deventer pers, waaronder Plautus' blijspelen en
de satyren van Persius, verschillende geschriften van Cicero, Cato
en Vergilius, de fabelen van Aesopus, vertaald door Laurentius
Valla, de werken van Seneca. Ook in Zwolle, Nijmegen, Delft,
Gent, Leuven en Antwerpen drukte men klassieken, terwijl de
neolatijnse, italiaanse litteratuur in de Lage Landen een modeartikel werd. In de zuidnederlandse steden, sinds Lang, als wij
zagen, met de italiaanse commercieel en cultureel verbonden, begonnen rijke kooplui en hoge heren niet alleen kostbare klassieke
manuskripten en beeldhouwwerken, maar ook modern italiaanse
kunstschatten saam te brengen — Michel Angelo's Pieta zou zo
te Brugge komen —. De latere paus Leo X was bij zijn bezoek
aan Anton van Bergen over diens verzameling uit. En de geleerde
vlaamse humanist Josse Badius Ascensius, uit Assche bij Gent,
werd aan het begin der XVIe eeuw universiteitsdrukker te Parijs.
De dageraad van het nederlandse humanisme gloorde.

VII. ERASMUS' OPVOEDING
Van mijn jeugd of beminde ik de poeten.
DESIDERIUS ERASMUS ROTERODAMUS

D

e grote opvolger van Gansfort, Agricola en Hegius zou

Desiderius Erasmus worden. Hoe werd hij opgevoed ?
Zijn opvoeding is vooral een duidelijk geval van large,
langzame, gestadige zelfopvoeding, in onophoudelijke worsteling
met een weerbarstige omgeving, die op zijn karakter mee haar
stempel drukte. Zijn tegenheden waren vele en begonnen reeds
vOOr zijn geboorte: hij was „een onecht kind". Schrijver dezes
heeft daar niets op tegen; meent zelfs, dat hij veeleer echt was:
uit hartstochtelijke genegenheid geboren, en niet, als zoveel
„echte" kinderen, bij vergissing of, am met Shakespeare te spreken, half in de dommel verwekt. Doch de publieke opinie beoordeelt die dingen zelfs nu nog meest anders.
Hij was bovendien de noon van een priester, ex illicito et incesto
damnatoque coitu natus: „uit een onwettige, godslasterlijke en verdoemelijke omgang geboren", gelijk het officieel heette, hoe vaak
dit ook in die dagen voorkwam.
Het Wilde met de ongehuwde staat der priesters niet vlotten. In
de eerste helft der XVe eeuw hadden minstens tier concilies besluiten moeten nemen tegen in openbaar concubinaat levende
geestelijken. 23 Januari 1435 was zelfs te Bazel bepaald, dat aan
een priester, die openlijk met een bijzit leefde, gedurende drie
maanden alle inkomsten zouden worden onthouden. Weigerde
hij zijn concubinaat op te geven, dan zouden ze hem voorgoed
worden onttrokken; verviel hij, na boete gedaan te hebben en
in zijn funktie hersteld te zijn, weer tot de oude zonde, dan zou
hij geen kerkelijk ambt meet mogen bekleden. Geer halve maatregel, waarvan de hogere geestelijkheid te Rome en elders zich
meest bitter weinig aantrok: quod licet jovi, non licet bovi!
Maar ook bij de lagere bleek de natuur dikwijls sterker dan de
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leer. En er was vaak jets sympathieks in het rond en openlijk toegeven aan haar machtige eisen. Had pastoor Gerhard van Gouda
slechts nu en dan met een gehuwde pilaarbijtster voorzichtig omgang gehad, of zijn verhouding tot zijn huishoudster op een of
andere wijze weten te verheimelijken, dan zou hoogstens zijn
biechtvader ervan hebben gehoord, het geval van hoger hand zo
veel mogelijk zijn gesust en geen haan gekraaid hebben naar een
historie, die nu eeuwen Lang stof zou opwerpen. In elk geval kan
van geluk gesproken worden, dat in roomse kringen de OginoKnaus-methode toen nog niet in zwang begon te komen. Anders
had Nederland wellicht twee van zijn grootste zonen, Agricola
en Erasmus, gemist.
Erasmus' vader was een warmhartige kwant, meer priester gemaakt dan geboren, met een brandende belangstelling voor het
modern-europese leven. In het nog zo „barbaarse" Gouda verzamelde hij klassieke manuskripten; liefhebberde zelfs in grieks.
Hij hield innig van zijn huishoudster Margaretha, een chirurgijnsdochter uit Zevenbergen, die hem al drie jaar eerder met een
flinke zoon had verrast.
En nu al weer een! De kerkelijke overheid meende zich erin te
moeten mengen. De boelerende priester zag zich, naar het schijnt,
zelfs genoodzaakt naar Rome te trekken, om het ontslag ongedaan te maken, dat op zijn herhaalde zonde was gevolgd. Was hij
eens bij de broeders van de penne in de leer geweest ? In elk geval
werkte hij te Rome, waar hij een zeer vrij leven leidde, een paar
jaar als kopiist. Terug te Gouda, en in zijn ambt hersteld, gafpriester Gerard geen openlijke aanstoot meer.
Erasmus was door zijn moeder onrustig gedragen. Zij had met
een bekrompen-godsdienstige omgeving te kampen, en reeds Pieter's geboorte was een schandaal geweest. Ook de vader had met
dit tweede geval gezeten. Niet te Gouda, maar te Rotterdam ging
Margaretha zenuwachtig in de kraam. En er werd een fijn, bekoorlijk, hypernerveus kereltje geboren, met een geestig mondje,
waterblauwe ogen en blond haar een zorgenkind, waaraan zij
weldra sterk gehecht was.
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Margaretha was een vrome, verstandige vrouw, die goed voor
haar kinderen zorgde, en de veel belasterde Gerard een verantwoordelijk vader. Na de scheiding onderhield hij haar en de twee
jongens keurig, en stond de moeder voor hun opvoeding met
raad en daad bij.
Zij hadden hun tweede zoon naar een van de noodhelpers genoemd, die in die dagen van Saksen tot Ierland veel werden aangeroepen, Herasmus, een martelaar uit de IVe eeuw, wiens naam
in het grieks „liefde" betekende en wiens voorbidding voorspoed
en rijkdom beloofde. Met dat al werd zijn naamgenoot als knaap
reeds „hoerekind" gescholden, en zou hij zijn leven Lang onder
zijn defectus natalium lijden. De „smet" zou zijn loopbaan meermalen dreigen te dwarsbomen en op de laagste manier door
vijanden tegen hem warden uitgespeeld.
Zwak van physiek, overfijngevoelig van psyche, helder van geest,
kwips, maar lief van uiterlijk, met een welluidend stemmetje —
men kan zich voorstellen, hoe dit ventje in de barre wereld van
die dagen een echt moederszoontje werd, en Welk een harmonie
zij binnenskamers met elkaar beleefden. Dochjuist in haar, die hem
het liefst was, werd hij van zijn prille jeugd afbeledigd. Geen wonder, dat hij met zijn rad tongetje al jong fel van zich afspreken
kon.
Aanvankelijk zag hij zijn guitige wader geregeld, bewonderde
keer op keer diens mooie handschriftenverzameling, luisterde
naar zijn onuitputtelijke verhalen over bet nieuwe Italie en leerde
van hem al vroeg een eerste mondje latijn. Vlug van begrip, kwam
hij op zijn vierde jaar ter school bij Pieter Winckel om hollands,
lezen, schrijven en rekenen te leren. Doch de taktloze frik stiet het
kruidje-roer-me-niet-achtige mannetje hevig af. Herasmus kreeg
voor zijn leven het land aan de school. Zijn werklust verflauwde,
en Willem Hermans, zijn vriendje, schoot hem weldra vooruit.
Toen hij negen jaar was, vergezelde Margaretha hem op zijn vaders raad naar de beroemde school van het kapittel Sint Lebuinus
te Deventer. Ondanks de invloed der hieronymianen ging het
bier nog bedenkelijk toe: opstaan vaak om vier our 's morgens,
8
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en 's avonds eerst om acht uur bij moeder terug. De leerlingen
zaten nog altijd op onfris stro bij groten getale in tekleine lokalen
opgepropt op de grond. Het onderwijs in het latijn was primitief
en duister, en met de aard en aanleg der pupillen werd veel to weinig rekening gehouden. Men gebruikte o.a. de grammatica van
John Garland uit de XIIe eeuw, een latijnse spraakkunst, gelardeerd met raadseltjes als:
Latrat et amittit, humilis, vilis, negat, heret:
Est celeste Canis sidus, in amne natat.

Het antwoord luidde: Canis, de bond, want deze blaft, verliest —

„de bond" was de laagste wore bij het dobbelspel —, is onderdanig, verachtelijk, loochent — d.i. „keert tot zijn uitbraaksel
weer" 1 als een ketter —, is aanhankelijk; staat als de Hond ook
aan de sterrehemel, en zwemt, wat n.l. de hondshaai doet. Aan
het voordragen, uitleggen, opzeggen en herhalen van dergelijke
nonsens werd een groot deel van de dag besteed. „Mijn hemel —
zou Erasmus later uitroepen — wat een tijd, toen de koppelverzen van Garland, van langdurige verklaringen vergezeld, door de
leerlingen opgezegd werden!" De andere studieboeken, de „Cornutus", de spraakkunst van Eberard, de werken van Papias en
Huguito, Balbus' „Catholicon" — 't was alles navenant. Wel had
dit laatste als eerste alphabetisch woordenboek historische betekenis. Doch de woorden waren er naar de meest phantastische afleidingen en wortels geordend. Zo viel hirundo, zwaluw, onder
aer, lucht, omdat het beest zich snel door de lucht bewoog; ovis,
schaap, onder offero, omdat het zo vaak was geofferd, aan de ram
deed denken, die vader Abraham in plaats van zijn zoon voor
God had geslacht, en aan het Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt; nix, sneeuw, onder pubes, wolk, omdat ze Bruit kwam
vallen. Locus a non lucendo — daar een bosje schaduw, en dos joist
geen licht (lux) geeft, werd zijn naam locus „antiphrastisch" van
lichten afgeleid! — zou zelfs spreekwoordelijk worden.
Bovendien wachtte alle nieuw aangekomenen een rauwe ontgroening en werd het onderricht begeleid door straffen, die vooral
1 II Petrus II zz.
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bestonden uit — boeten. Te Oxford bevindt zich thans nog de
„Farrago" van Alexander Hegius, die tegen het erode van Erasmus' verblijf te Deventer er de meest verlichte leraar was. Achterin staat het schoolreglement, waaruit blijkt, dat onder elkaar
nederlands in plaats van latijn spreken, vloeken, vuilbekken, latijnse fouten maken en die niet verbeteren binnen de tijd dat men
een weesgegroetje opzeggen kon — inter angelicae salutationis spatium — met een heel stelsel van geldboeten bestraft werd, terwijl
voor ieder, die niet betalen kon, slaag volgde. En voor ernstiger
gevallen stond de roede onmiddellijk gereed in de hoek.
Ten slotte werd de geestelijke atmosfeer vergiftigd door lupi,
„wolven" of „engelbewaarders", die geruisloos rondslopen om
alles af te spionneren. Wel werd het werk een paar uur per dag
door voetballen, ringwerpen en andere spelen in de openlucht
afgewisseld — men kon de jongens niet altijd gevangen houden —
doch het voedsel was sober en op het slechte af.
Het zwakke ventje schijnt het eerst niet aangekund te hebben. Na
allerlei been en weer geschrijf wist zijn verre vader, die nu eenmaal veel met zijn Herasmus voor had en voor hem altijd het
beste zocht, gedaan te krijgen, dat hij vanwege zijn aardige stem
onder de beroemdste organist des lands, Jakob Obrecht, in het
domkoor te Utrecht opgenomen zou worden en daar meteen,
als te doen gebruikelijk was, de kathedraalschool bezoeken.
Ging Margaretha weer met hem ? Viel het met de muziek niet
mee ? Trok ten slotte het modernere Deventer meer aan? Wij
weten niets ervan. Doch blijkbaar friste het verblijf in de bisschopstad hem voldoende op, om na enkele jaren de afgebroken
studie op de Lebuinus-school te hervatten. De schrale jongen
maakte sterke vorderingen en muntte weldra boven alien uit.
Toch zijn Erasmus' herinneringen aan zijn schooltijd somber, wat,
gezien zijn teer lichamelijk en geestelijk gestel en de onbehouwen
deventer omgeving, werkelijk geen wonder was! In elk geval
bezocht hij nog een der beste scholen van zijn tijd, en was het zijn
geluk, dat men er zich, geheel in de lijn van Grote en Cele, behalve met de bijbel, vooral met Seneca, Augustinus en HiErony115
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mus, en voorts met Vergilius en Horatius bezig Meld. Zijn taalgevoelige geest dronk de klassieke vormen in. En hoe tegennatuurlijk de onderrichtsmethoden meest waren, hij was psychisch
elastisch genoeg om zich Haar de officiele eisen te voegen, zonder
zijn morele spankracht te verliezen. Zijn onvergelijkelijk geheugen maakte het hem trouwens gemakkelijk, de zotste Bingen vlug
van buiten te leren. En, braaf zoontje als hij nu eenmaal was, on-.
derwierp hij zich voegzaam aan de sterk ascetisch getinte, op boetvaardigheid gerichte tucht.
Doch in hem zocht alles iets anders. Welk een geluk in de schoolbibliotheek de toneelspelen van de geestige Terentius te ontdekken, die door Caesar om zijn zuivere taal als puri sermonis amator
gewaardeerd, en door Quintilianus om zijn luchtige elegantie geprezen was; wiens levendig latijn voor de snelbewegelijke verbeelding van de knaap een zonnige, vrije, open, glimlachende
wereld deed verrijzen, en wiens geestige opmerkingen hem telkens herinnerden aan zijn snaakse wader. Op zijn vijftiende jaar
kende Herasmus Terentius' stukken — bovendien een school van
karakterkennis — van buiten. Ja zelfs de zoveel moeilijker gedichten van Horatius...
Het helle licht der italiaanse renaissance begon toen juist de sombere deventer muren binnen te dringen. Een der beste leraren
Johann von Sintheim, die het nieuwe duitsche onderwijs zou beinvloeden, toonde voor het humanisme uitgesproken sympathie.
En — voor de fijne, intelligente, watervlugge Herasmus. Synthius was over zijn vorderingen zelfs zo verrukt, dat deze op een
goede Bag, hem omhelzend, uitriep, dat hij de hoogste top van
kennis en bekwaamheid zou bereiken en — o geest van Plato in
het land van de Grote! — hem een kus op het voorhoofd drukte.
En Ban beleefde de jonge classicus nog juist de komst van Wessel's en Agricola's leerling Alexander Hegius, die zich uit Cusanus' bibliotheek Plutarchus' „Levensbeschrijvingen”, het aan hem.
toegeschreven „Gastmaal van de zeven wijze Mannen" en verschillende gedichten van Gregorius van Nazianza had weten te
verschaffen; die dank zij Agricola, Valla's werken kende, en ook
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onmiddellijk van plan was, heel het onderwijs te reformeren. „De
traditionele spraakkunsten zijn barbaars ! Dit weten vooral de
italianen, die van hun kinderen veel te veel houden om hun zulke
onnutte, schadelijke rommel op te dringen. Waarlijk, indien de
grammatika, d.i. de kunst van spreken, zelf kon spreken, zou zij
zich krachtig tegen die opvoeders keren, die haar zo behandelen,
dat zij geen spraakkunst meer genoemd worden kan... De taalleraren bezondigen zich hevig aan hun leerlingen door hen te
dwingen om barbaars latijn te leren," zou hij later in zijn
„Dialogi" schrijven.
De term „barbaars" was bij Hegius' onderwijs zelfs schering en
inslag. Terug tot Valla's „Elegantiae", Cicero's latijn en het onvergelijkelijke grieks! In een zijner latijnse gedichten — hij besteeg
hardnekkig de Pegasus: deed niets liever dan klassieke verzen smeden — over het „Nut der Griekse Taal", verklaarde hij deze tot
recht verstand van grammatika en rhetorika, poezie, mathematica,
kunst en geneeskunde onmisbaar. Zijn werk mocht bij dat der
grootste humanisten ver achter staan, het werd voor Deventer en
West Duitsland baanbrekend; zijn kennis van het hebreeuws en
grieks gebrekkig zijn, hij gaf toch maar een nieuwe richting aan
het nederlandse onderwijs.
Met dat al zette Hegius, die te Zwolle was opgevoed, in menig
opzicht de oude traditie der humilitas en simplicitas voort. Daar het
ook hem vooral om zuiver leven ging, stelde hij boven alle vrije
kunsten de moraal: eerst de kennis van deugd en ondeugd, het
onderscheiden tussen goed en kwaad verhief de mens boven het
Bier. In ieder opzicht een voorbeeldig leven leidend en als weldoener van de deventerse armen uitmuntend — hij stelde hun al
zijn goederen ter beschikking —, herhaalde hij met Thomas a Kempis het oude bijbelwoord: „Wat baat het een mens, zo hij de
gehele wereld wint, en schade lijdt aan zijn ziel ?" 1 Wat niet naliet, op de jonge rotterdammer diepe indruk te maken...
De grootste gebeurtenis, die Herasmus te Deventer beleefde, vond
plaats, toen Hegius' geniale vriend Rodolphus Agricola als een
1 Mattheiis XVI 26.
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weldadige voorjaarsstorm het verstarde stadje binnenviel, hij zelf
als de beste leerling aan Duitslands Petrarca werd voorgesteld en
hem zijn bekroond gedicht, „Pamphilus insano Galateae captus
Amore" voordragen mocht. Hoe uitbundig zal Agricola Vergilius' jeugdige navolger hebben geprezen! De ontmoeting met
deze meeslepende geest, die, meer nog dan door zijn werken,
door zijn magnetische persoonlijkheid het transalpijns humanisme beinvloedde, bleef hem voor immer bij.
Zulk een poeta et orator te worden, uitmuntend in eruditio en in
dignitas! De zeer nerveuze knaap, die 's avonds slechtinslapenkon,
zag zich in zijn waakdromen reeds studeren aan een beroemde
buitenlandse universiteit.
Tot, plotseling, al zijn schone plannen ingeslagen werden: eerst
stierf te Deventer zijn moeder, toen te Gouda zijn wader am de
pest. De zwakke knaap, die zo'n sterke behoefte aan innigheid en
bewondering had, stond op eens alleen in de wereld en was voor
goed het beste van zijn Leven kwijt. Pijnlijker had niets hem kunnen treffen.
Om de maat van het ongeluk te doen overlopen, riepen zijn voogden hem zowel als zijn broer — die, hoewel minder begaafd, toch
ook van universitaire studie droomde — naar het boerse Gouda
terug, met de bedoeling hen zo spoedig mogelijk in een klooster
op te bergen. De jongens deden, wat ze konden, om hun idealen
te verdedigen. Voorlopig gaf men van beide kanten wat toe. Zo
kwamen zij ten slotte bij de bossche hieronymianen terecht, waar
Herasmus twee jaar bleef, en zich hartstochtelijker dan ooit — wat
had hij anders ? — op zijn geliefde latijnse studie wierp.
Op deze veel „barbaarser" school voelde hij zich zijn meesters ver
vooruit. Tot zijn vreugde kreeg hij er de kans, Valla's „Elegantiae" te bewerken. Zou hij het brengen tot de universiteit? Als hij
geen monnik werd, dock zich bij de fraterheren aansloot, zou uittreden altijd mogelijk blijven. Wie weet, of hij toch niet op een of
andere manier te Parijs, of zelfs in Italie, oude letteren zou studeren. Had hij al niet een eigen, vlotte, latijnse Stijl?
Doch de pest doodde een van zijn voogden. En de beschikbare
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inkomsten waren, hoe en waarom dan ook, zo achteruit gelopen,
dat de anderen besloten de beide broers definitief in een klooster
onder te brengen. Dan zou in deze onzekere tijden hun toekomst
ten minste verzekerd zijn, en — was de familie verder van hen af.
De tijden waren werkelijk onrustig. Het oorlogsmoede land werd
weer door krijg geteisterd. Wel had Philips de Goede — met wie
het feodale tijdperk feitelijk afsloot — aan een large reeks van
politieke en sociale oorlogen een eind gemaakt. Maar na de dood
van Karel de Stoute waren de bloedige burgertwisten weer losgebarsten en gingen hoeksen en kabeljauwsen elkaar met ongekende hevigheid te lijf. In heel Holland woedde een felle guerilla,
waaronder de streek om Rotterdam en Gouda bizonder te lijden
had. Brutale soldatenbenden, woeste zeerovers en wanhopige boeren maakten alles onveilig. Akkers lager bij honderden, huizen
bij duizenden verwoest; de handel verlamde, en de welvaart van
het joist opkomende Holland verviel. Hoe het nog tegen het erode
der XVe eeuw op dit gebied toeging, vertelt een oudleerling van
de Lebuinus-school, Johannes Butzbach in zijn „Reisboek": toen
de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelderland tezamen
hun vijanden verslagen hadden, zag hij er van dezen te Deventer
honderd, die ter dood veroordeeld waren, drie dagen lang op het
wiel gebonden liggen zieltogen. En door dit alles suisden, ondanks het radeloos aanroepen van St. Antonius en St. Sebastiaan,
de lugubere pijlen van de rapelijke pest. De wereld leek met schrik
en dood bezwangerd.
Zakelijke argumenten, sterke morele pressie, godsdienstige beinvloeding — alles gebruikten de voogden om de weerbarstige jongens maar in het klooster te krijgen. Een oudere jeugdvriend,
Cornelis, die zelf monnik was geworden, prees bovendien de
vreedzame rust der cel, waar men zich ongestoord in de letterer
verdiepen kon.
Pieter bezweek het eerst, daarna zijn jongere broeder. Werkelijk
godsdienstige roeping voelde deze niet, zomin als vroeger zijn
vader. Maar hij was eenzaam, moe en ziek; Teed o.a. aan chronische pyelitis. Was men in deze onberekenbare tijden binnen de
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kloostermuren nog niet het veiligst, en in elk geval gewaarborgd
tegen armoe? Zou zijn koortsig lichaam daar wellicht niet genezen en zijn onrustige geest kunnen opgaan in de geliefde, klassieke
litteratuur ? Ook zou het minstens nog een jaar duren eer de definitieve gelofte van armoe, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd
zou moeten worden. En hij had oneindige behoefte aan een harmonische omgeving...
Inderdaad was de enige mogelijkheid voor onbemiddelden om
onder zulke omstandigheden niet geheel van de studia humanitatis
te vervreemden, tenzij dan ergens bij de fraterheren, in een klooster te vinden. Dat der reguliere kanunniken, Emmaus, te Steyn
bij Gouda, stichtelijk ook wel Jeruzalem genoemd, waar Herasmus terecht kwam, bood hiertoe verrassende kansen. Wel Teed
zijn kouwelijk, skrophuleus gestel onder de kilte en tochtigheid
van het gebouw, kon zijn maag de steeds weer opgediste, slecht
zelfs de lucht ervan zou hij eindelijk
toebereide vis niet aan
niet meer verdragen stiet heel het stelsel van godsdienstige
tucht en rituele bedrijven hem sterk tegen de borst, maar, zich in
het onvermijdelijke schikkend, zocht hij als zovele gevangenen
troost in zijn onbelemmerde verbeelding. Met al zijn hartstocht
wierp hij zich op de klassieken en wist van de prior, die zijn ongewone begaafdheid onmiddellijk erkend had en met zijn kwakkelende gezondheid zoveel mogelijk rekening hield, algehele vrijstelling van het vasten en het nachtelijk koorgebed te krijgen.
Zodat hij in het klooster feitelijk reeds een eigen Leven leidde.
Wie niet sterk was, moest in 's hemelsnaam slim zijn en door de
mazen van het net zien heen te sluipen. Herasmus had de gave
zich, zonder ruzie te maken, nooit meer naar anderen te voegen
dan strikt noodzakelijk was; zich zonder ophef, maar niet minder
beslist, omzichtig te bevrijden van wat niet met zijn aanleg
strookte, en zelfs de ongunstigste omstandigheden voor zijn studieplannen uit te buiten. Als des nachts de augustijner koorheren
hun sombere gebeden aanhieven, en de prior dacht, dat hij sliep,
schoot hij vlug als een muis uit de dormter naar de welvoorziene,
doch verwaarloosde boekerij, waar hij behalve de hem reeds be120
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kende klassieke schrijvers, allerlei nieuwe letterlijk verslond. Uitwendig zich zoveel mogelijk aan de kille kloostervormen aanpassend, raakte hij innerlijk van het levensschuwe ascetisme geheel
vervreemd, droomde zich in de warme, stralende wereld der
ouden of zag zich in verbeelding reeds een nederlandse Valla
of Petrarca.
Dag en nacht was hij in touw. Werd hij van het ontcijferen der
oude handschriften moe, dan nam hij de tekenstift ter hand, zette
zich aan het schilderen van bloemen en godsdienstige tafrelen of
begon in zijn geliefd latijn te dichten. En mochten de meeste ingezetenen nog zulke triviale kerels, echte „onwetenden" en „bar-.
baren" zijn, Herasmus had onmiddellijk een paar jonge mannen
van fijner allooi ontdekt, die hij geestdriftig in de schoonheid der
bonae literae inwijdde. Zich van zijn grote begaafdheid sterk bebewust, voelde hij zich al een meester, een leider. Des nachts verklaarde hij in geheime samenkomsten aan zijn vrienden Terentius' luchtige stukken en de satyren van Juvenalis. Men begrijpt,
hoe zij zich verkneukelden, en de oude heidense spot op hun
christelijke omgeving overbrachten.
Koortsig werkte hij voort om zich een helder, soepel, luchtig en
levend latijn eigen te maken. Wat deed het er toe, of zijn gezondheid eronder leed ? Als hij maar orator et poeta kon worden! Hij
vormde zijn stijl zowel aan de beste romeinse schrijvers als aan
die der „elegantste" van alle kerkvaders, de H. Hieronymus, in
Wiens brieven zich zoveel van het latijnse Leven spiegelde. Hij

trachtte zich een wereld- en levensbeschouwing op te bouwen
volgens de klassieke norm van de humanitas, die eens, in het vreedzame Gouden Tijdperk, verwerkelijkt zou zijn geweest, toen de
mensen, natura duce, volgens het natuurrecht levend, joist geen
good gebruikten. Wat Wilde de philosophic Christi anders dan dat
weer herstellen? „Tweedracht schrijft hij in een zijner eerste
verhandelingen, de „Bede over Vrede en Onenigheid", aan zijn
vriend Cornelis gewijd — is mensen onwaardig, hoeveel te meer
dos christenen, geestelijken, monniken, die al door hun naam
religiose deugd en religie belijden. „O, onredelijke rede der men121
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sen", die, terwiji, zij onophoudelijk gelukkig konden Leven, zich
door hun eerzucht een voortdurend ongeluk over het hoofd halen! En dat, terwijl uit honestas de ware voluptas ontspringt, die
een harmonisch bestaan reeds op aarde mogelijk maakt. — Soms
is het of men bij hem Hegius, dan weer, of men Valla hoort.
Had hij het in het klooster wel zo slecht ? Herasmus stelde over
het oeroude ascetenthema der wereldverachting een verhandeling
samen, die hij zo bewerkte, dat zij een epicuristische verheerlijking
van het geluk ener aan studie en overpeinzing gewijde, vreedzame afzondering werd, die heel wat dichter bij Petrarca's „De
Contemptu Mundi" dan bij die van Innocentius III kwam te
staan.
De „Epistola de Contemptu Mundi" is in menig opzicht merkwaardig. De jonge auteur beschrijft er de verrukking der mystici,
doch erkent die niet te hebben ervaren. Hij blijkt — en gezien
het plotseling verlies van zijn ouders en zijn fortuin zal dit niemand verbazen — diep verontrust door de vergankelijkheid en
onbetrouwbaarheid van al het aardse. Hij verklaart, met Agricola, dat slechts virtus, de deugd, de dood overwinnen kan. Nergens ter wereld is ware vreugde te vinden. Aileen in het klooster,
ver van het aardse gewoel, treft men de hoogste vrijheid en de
opperste vrede aan. Wel brengt de godsdienstige afzondering Naar
ongemakken mee — nachtwaken, vasten, eenzaamheid, opgelegd
zwijgen —, doch reeds Epicurus leert, het kleinere kwaad te aanvaarden om het grotere te ontgaan. Zijn trouwens alle goddelijke
dingen niet uit de eenzaamheid geboren ? Zeker, men mist bier
allerlei vormen van lagere lust. Doch de mens, die zich lichamelijk ternauwernood van het Bier onderscheidt, verheft er zich in
de geest, verdiept zich in de bijbel, de kerkvaders, de klassieken;
verpoost zich temidden van geurige bloemen en kruiden, dwaalt
peinzend rond onder lommerrijk loof of over wijde weien. Zodat er geen betere plants voor deugd, studie en vriendschap op
aarde bestaat.
Het is het ideale klooster, door een ideale Herasmus beschreven
in een idealistische opwelling, die, hoewel nog duidelijk de spo122
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ren der devotio moderna dragen, al sterk renaissancistisch is getint.
Tegenover zeventig aanhalingen uit de klassieken — Vergilius,
Horatius, Ovidius, Terentius, Lucanus, Juvenalis vooral — staan
er slechts vijf uit de bijbel. En het geheel doet veeleer een beroep
op de menselijke rede dan op het kerkelijk geloof. Het sterk
rhetorisch betoog, waarin de schrijver bewust het epicurisme verdedigt — tota vitae nostrae ratio epicurea est — en Jezus zijn „voornaamste vriend" noemt, om hem geheel op dezelfde wijze als
Vergilius of Cicero te citeren, weerspiegelt telkens Valla's levensopvatting en — nieuw kenmerk voor zijn vredelievende gezindheid in deze krijgszuchtige dagen — Herasmus prijst Ovidius,
omdat zijn pen „nooit in bloed gedoopt" werd. Men zou zijn
verhandeling een snort compromis tussen humilitas en humanitas
kunnen noemen. Ze was overigens vooral als stijloefening bedoeld en — geslaagd.
Had de schrijver wellicht ook getracht zichzelf, tegen heug en
meug, van de aantrekkelijkheid van zijn verblijf te overtuigen ?
Inderdaad begon de alledaagse Herasmus van het werkelijke klooster meer dan genoeg te krijgen. Een klooster — catechiseermeestert hem thans nog een der overheden van het culemborgse
Seminarie na — kan nu eenmaal niet ongestraft als een Woning
der Muzen worden beschouwd, waarvan het middelpunt niet de
kapel, maar de bibliotheek zou wezen.
Door oneindige vrijheidsdrang bezeten, voelde Herasmus zich
een wreed gekooide vogel. Ook begon zijn geslachtsdrift een uitweg te zoeken: hij kon zich niet geheel aan. Zodat weldra, in en
buiten Emmaus, tot in het gouds Jeruzalem toe, verboden dingen
gebeurden, wat hij trouwens — als hij aan de jonge, artistiek aangelegde Sasboud schreef —, wanneer men er maar geen slaaf van
werd, zo erg niet vond. Ovidius' „Liefdeskunst" en allerlei andere,
klassieke zowel als oudtestamentische litteratuur wekten bij hem
nu niet joist ascetische neigingen op. En hij had zich zoeven door
de onverbrekelijke monniksgelofte verbonden! Zijn neurasthenie
nam toe, en zijn geprikkeldheid werkte weer op zijn omgeving
terug. Vooral omdat hij, met de typische verwaandheid van een
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jonge intellektueel, zijn meer „barbaarse" lotgenoten, aan alle
Muzen vreemden, wier hoofdgod de bulk, wier tempel het refter scheen to wezen, hoogmoedig bejegende. Deze konden de
schrale, neuswijze poEet met zijn brandende ogen en vlijmscherpe tong al evenmin zetten, niet alleen omdat hij hun rustig
leventje stoorde, maar ook omdat hij hinderlijk in de guest stond
bij de overste en diens invloedrijke vertrouwde, broeder Nikolaas
Werner.
Herasmus, die meer dan genoeg had van „de koude joodse ceremonial" — „menselijke uitvindingen", waarbij „het bijkomstige
aan het wezenlijke geofferd" werd voelde zich door een
nieuwe vijandige wereld, nu binnen de kloostermuren, omringd,
bespied en gehaat. Zijn overgevoelige psyche vond nergens een
schuilplaats meer. Hij kon oneindig terugverlangen naar zijn
moeder.
Het zette zich alles om in een sentimentele liefde voor zijn oudere
boezemvriend Servatius. Brieven en gedichten — het ganse romantische apparaat trad automatisch in werking: „Als er nog iets
menselijks in je is, beantwoord dan de liefde van hem, die je
liefheeft !" Allerlei uitdrukkingen, waarmede Thomas a Kempis
zijn liefde tot God had bezongen, gebruikt Herasmus voor die tot
zijn vriend. En onderhand bereidt hij zich tot de priesterwijding
voor...
Het was misschien zijn geluk, dat Servatius, hoewel Herasmus
rustig vriendschappelijk genegen blijvend, hem een blauwtje liet
lopen. Dapper worstelt deze zich over zijn razende teleurstelling
heen: hij klemt zijn tanden op elkaar en werpt zich met heel zijn
brandend gestel opnieuw op de studie, zijn enige „steun en
troost", die hem „tot man zal doen rijpen". Vuriger dan ooit zet
hij de geleerde briefwisseling voort, die hij met enkele vrienden
en verschillende min of meer beroemde mannen buiten het klooster is begonnen, en moedigt zijn makkers met woord en daad tot
steeds eleganter zegswijzen aan. Waarbij hij de veelbelasterde
Valla hartstochtelijk als voorman —nosier Laurentius — in bescherming neemt. Anderen opvoedend, voedt hij zichzelf, zich124
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zelf opvoedend, voedt hij de anderen op. Het ganse leven zij op
de literae humanitatis gericht.
Doch hij zal naar buiten. Weg uit het rijk der barbaren! Hij bespreekt het met Willem Hermans, een vriend, die niet minder dan
hij onder „de tyrannie van het klooster" zucht. „Het vrije leven
is een gave der natuur." Had Herasmus Bertha van Heyen, die
„allerdeugdzaamste goudse weduwe", wier weldaden hij uit ervaring had leren kennen, na haar dood niet bizonder geprezen,
omdat zij geen non was geworden — „wat veiliger ware geweest" — maar, ondanks de woelige tijden, midden in de wereld
haar leven hoog en rustig had geleid ? De menselijke aard heeft ter
voile ontploofing de kloosterdiktatuur niet van node...
Al dieper wordt de kloof, die de gouden wereld, waar hij in zijn
verbeelding leeft, van zijn grauwe omgeving scheidt. Hij neemt
zijn ganzeveer op, en gaat tot de aanval over. Antibarbarorum liber
zal onomwonden de titel luiden.
Een is er tenminste, die zijn onhoudbare toestand begrijpt: broeder Nikolaas Werner, „gezegender nagedachtenis", als hij later
zal schrijven. Deze doet wat hij kan, om de jonge, begaafde monnik weer buiten het klooster te krijgen. Handig heeft Herasmus
zich door zijn latijnse correspondentie reeds in geleerde nederlandse kringen bekend weten te maken. Dank zij broeder Nikolaas' bemiddeling komt plotseling de onverhoopte kans: een rein
naar Rome.
Hendrik van Bergen — bastaard van Jan de Diklip, beer van
Bergen op Zoom, die tien wettige en zes en dertig natuurlijke
kinderen had gehad — had het tot bisschop van Kamerijk weten
te brengen. Met het oog op een kardinaalshoed Wilde hij thans de
Heilige Stad bezoeken en vroeg, om goed voor de dag te kunnen
komen, een neolatinist als sekretaris. Alles werd in het geheim
bedisseld, Herasmus mocht er zelfs met zijn vertrouwdste vriend,
Willem Hermans, niet over spreken. Toen het bekend werd,
wekte het bij deze een weemoedige afgunst, waar hij, met zijn
blijmoedige natuur, echter weldra overheen was. 25 April 1492
werd Herasmus door Wessel's bescherntheer David, bisschop van
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Utrecht, snel tot priester gewijd, en kort daarop was hij — vrij.
„Zonder mij gaat gij been, en trekt naar de gletschers van Rijn
en Alpen om het lieflijk Italie gelukkig binnen te treden" —
dichtte zijn vriend hem na —:
Me sine solus abis, to Rheni frigora et Alpes
Me sine solus adis.
Italiam, Italiam laetus penetrabis amoenam.

Het leek een sprookje. Plotseling zag een obscure monnik zich
overgeplaatst in een hypermondain bisschopspaleis. Zijn Maecenas was niet de eerste de beste: werd joist in die dagen tot kanselier van de Orde van het Gulden Vlies benoemd — de hoogste
waardigheid aan het boergondische hof —, stelde veel belang in
kunsten en wetenschappen en had zich door een intellektuele
elite weten te omringen. Onmiddellijk voelde dit machtige heerschap voor zijn berooide sekretaris sympathie. Comfort, wellevendheid, een onbezorgd bestaan, omgang met hoogontwikkelde
geesten, erkenning van zijn dichterlijke gaven — al diens behoeften schenen als door een wonder bevredigd.
En Rome lag in het zicht.

VIII. ERASMUS ALS OPVOEDER TOT DE OUDEN
Ik ben een mens; filets menselijks is mij vreemd.
TERENTIUS

olgens een rooms geleerde zou ieder van Herasmus' begaafdheden „zonder diens ongedurigheden, met wat meer
plooibaarheid en minder boekenliefde", als hij eenmaal
sekretaris van de beer van Bergen was geworden, „een prachtcarriere hebben gemaakt". Zeker een, die zo schrijft. Herasmus
was echter van ander allooi. Hoe egocentrisch ook — en gezien
zijn physiek en psychisch gestel, zijn lot en zijn tijd, kon dit moeilijk anders —, hij was niet de koel berekenende egoist, waarvoor
men hem telkens weer houdt. En er zat wel degelijk lijn in zijn
leven. Hij had zich in dienst van een groot ideaal, studia humanitatis, gesteld en daaraan sinds Lang alles ondergeschikt gemaakt:
kunsten en wetenschappen hadden te dienen tot veredeling van
het ganse menselijk bestaan, dat gericht moest worden op een
harmonische wereld. De geniale kanunnik was zomin door maatschappelijke eerzucht als wereldvreemde boekenwurmerij bezeten; zijn enige eerzucht was poeta et orator te zijn en de studie der
oudheid aan de vergeestelijking van eigen en andermans leven
dienstbaar te maken. „Van mijn jeugd af— schrijft hij — heb ik
de letteren zozeer bemired, dat ik ze boven de schatten van Croesus verkies."
Vandaar dat het hem in de hovelingenwereld te Bergen, Brussel
en Mechelen welds diep tegenviel. Niet alleen kreeg hij zoveel
te doen, dat zijn studien eronder leden en hij sours zelfs naar de
eenzaamheid der kloostercel terug verlangde our zich geheel aan
zijn geliefde Muzen te kunnenwijden, maar de slaafse ogendienerij
en het onwaardig gekuip en gekonkel der kerkelijke en wereldlijke politici stiet hem, ondanks de elegantie der vormen, steeds
meer tegen de borst. Wat had dat alles te maken met die milde
humaniteit, waartoe de rechtschapen Hegius en de grote Agricola
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hem opgewekt hadden ? Het staatkundig leven was immoreel en
wreed, rumoerig en onrustig: „Waarheen ik de ogen wend, zie
ik slechts ongeluk en hardheid. En in zulk een drukte en gedruis
wilt ge, dat ik rust zal vinden voor het werk der Muzen ?" Hij
raakt ervan in de put; voelt zich getroffen door „het hardste lot".
Doch bij Brussel, in het Sonienbos, ontdekt hij de bibliotheek van
het klooster Groenendael. Onmiddellijk grijpt hij de kans, weet
er zijn tabernakel op te slaan, en begirt zich te verdiepen in de
werken van Augustinus. Tot verbazing der monniken sleept hij
manuskripten en boeken zelfs in zijn slaapvertrek mee. Wel voelt
hij zich met deze kerkvader veel minder dan met Hieronymus
verwant. Doch het verheugt hem oneindig een officiele autoriteit
te ontdekken, die schreef: „De zaak zelf, die nu christelijke godsdienst heet, bestond al bij de ouden en heeft van het begin des
menselijken geslachts of niet ontbroken, totdat de Christus zelf in
het vlees is gekomen en men de ware religie, die reeds bestond,
de christelijke is gaan noemen."
Ook maakt hij nieuwe, hartelijke vrienden: Antonius, abt van
St. Benin te St. Omer bij Calais, de invloedrijke broer van zijn
Maecenas, en de trouwe Jakob Batt uit Bergen op Zoom, die te
Parijs gestudeerd heeft en zijn liefde voor de frame letteren deelt.
En dens tenminste is de pest hem van dienst: omhaar te ontwijken
mag hij het bisschoppelijk landhuis te Halsteren betrekken. Hij
schept bet onmiddellijk tot een Tempel der Muzen om. In de
nieuwe bewerking van zijn „Boek der Antibarbaren", waartoe hij
onverhoopt gelegenheid krijgt, beschrijft hij de bekoorlijke
spheer, waarin de burgemeester en de stadsgeneesheer van Bergen,
de stadssekretaris Batt, en zijn oude vriend Willem Hermans uit
het klooster Emmaus hem komen bezoeken; hoe zij zich neerzetten order een appelboom en in hun midden, als in een echte
academia, de letteren hoogtij vieren. Battus vertolkt bier vooral
des schrijvers eigen idean, en geeft een levendige indruk van wat
hem ter harte gaat.
Als trouwe leerling van Valla stelt onze auteur zich de vraag,
waarom de letteren zo in verval zijn geraakt, en hoe zij hersteld
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kunnen worden. „0, gij gothen, met welk recht bezet ge niet
alleen de latijnse provincial — dat zijn de vrije kunsten — maar
ook de hoofdstad, de latinitas zelf!" De eerste christenen kenden
volgens Herasmus de goede letters niet en veroordeelden, meer
vroom dan wijs, het schone als ijdel. Zij haatten hun heidense
vijanden zo, dat ze niets met hen wilden gemeen hebben, en miskenden de menselijke natuur. Traagheid des geestes werd zo in
naam der ware religie gedekt. Niets is gemakkelijker dan dit alles
aan allerlei omstandigheden, of aan de ongunstige invloed der
sterren toe te schrijven. Doch er waren altijd ook goede sterren
en — goede breinen. Wij hebben de fout te zoeken bij de mensen
zelf. De haat tegen de Republiek der Letteren komt deels uit
blinde onwetendheid, deels uit gebrek aan inzicht in het wezenlijk karakter van de bonae literae, deels uit overschatting van eigen,
onbehouwen wetenschap voort. Het gevolg is, dat de jeugd onderricht wordt door barbaren, tegen wie de wapenen moeten
worden opgenomen in bondgenootschap met verlichte geesten
als Hieronymus en Augustinus, die de diepe overeenstemming
tussen de christelijke opvattingen en die van Cicero en Plato hebben erkend. Alle grote kerkvaders wisten wetenschap met vroomheid te huwen. Wat zou er anders van de christelijke cultuur ooit
terecht gekomen zijn? „Indien men ons verbiedt van de voortbrengselen der heidenen gebruik te maken, wat, zo vraag ik u,
zal er dan op de akkers en in de steden, in de kerken, de huizen,
de werkplaatsen, in vredes- en in oorlogstijd, in het partikuliere
en in het openbare Leven overblijven ? Inderdaad is ons alles door
de heidenen overgeleverd. Het schrift zowel als de latijnse taal
hebben wij van hen ontvangen; de heidenen ontdekten het alphabeth en vonden de kunst van het spreken uit." Zij hadden, zo
goed als de christenen, deugden en gebreken. „Waarom zouden
wij dan, hun het verkeerde latende, geen gebruik van het goede
maken, gelijk dat een voorzichtig, ijverig en onderzoekend christen betaamt ?" Overal ter wereld is het Christendom door het heidendom voorbereid. Hoe zou het zich anders ooit, als van een
hoofd over alle leden, zo snel hebben kunnen verspreiden ?
9
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Een cultuurhistorische opmerking van de eerste rang, Van den
Bergh van Eysinga waardig. En geheel in Valla's geest beet het
vervolgens, dat er geen speciale christelijke wetenschap, dock
slechts wetenschap — zo men wil, geseculariseerde wetenschap —
bestaat, en dat ook de „christelijke” slechts op haar opgebouwd
is. Heeft men dan niet genoeg aan een eenvoudig geloof? Neen:
simplicitas alleen is niet voldoende. Zelfkennis is noodzakelijk;
een mens moet zich kunnen onderscheiden van een kameel. In
blind geloof kan zelfs het vee de hemel binnentreden. Het evangelie verbindt de onschuld der duiven met de astutia der slangen.
Niet, dat men met de scholastici, die hun summae zelfs boven
de majesteit van het evangelie verheffen, in plaats van als leraar
der mensheid als haar wetgever zou hebben op te treden, en alle
dingen dogmatisch te bepalen: men zou slechts van Scylla in
Charybdis geraken. Reeds de onovertroffen Pythagoras noemde
zich bescheidenlijk, in plaats van wijze, wijsgeer. En Socrates
verklaarde ten slotte slechts een ding te weten: dat hij niets wist.
Herasmus schaart zich aan de zijde Bier weinig gewaardeerde
oude denkers, die verkozen over alle dingen te redetwisten, zonder eens en voor altijd stelling te willen nemen. De grootste geheimen zijn nooit op te lossen; men houde zich aan het socratische
quod supra nos quid ad nos: wat gaan ons de dingen, die ons te
boven gaan, aan?
Doch metaphysisch agnosticisme sluit voortdurende studie niet
uit. Al kan men het kenbare nooit volkomen, men kan het toch
al beter leren kennen, en heeft dit zelfs te doen, om werkelijk
mens te zijn. Men komt wel aandragen met de leer, dat Christus
op een ezel Jeruzalem zou zijn binnen gereden om de simpelheid
des geloofs te prediken, en hij slechts boerse humilitas zou hebben
geleerd. De eenvoudigheid en nederigheid, waarom het bier gaat,
betreffen echter niet de scientia, maar de mores, niet het intellekt,
maar het hart. Hieronymus en Augustinus, die geestelijk voor
hun religie zwoegden — ziedaar de ware ezels! „Volgen wij deze
ezels na, die boven heilige boersheid sancta eruditio stelden." Heet
het niet aan het eind van Daniel's allerheiligste vizioenen, dat de
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rechtvaardigen zullen stralen als sterren en de kundigen schitteren
als het firmament ?
Wie zuiver leeft, doet een groot ding, dock indien niet voor zich
alleen, dan hoogstens voor de weinigen, die hem omringen. Hoeveel wijder straalt zijn deugd als een ontstoken fakkel uit, zo de
wetenschap zich met zijn zuiver karakter verbindt. Wanneer
iemand de schoonste gedachten zijns geestes aan de letteren vermag toe te vertrouwen en zowel geleerd als welsprekend is, verspreidt zich zijn weldoende invloed atom en bereikt niet alleen
zijn naaste omgeving en zijn tijdgenoten, maar ook de vreemdelingen, het nageslacht en hen, die de uiterste grenzen der garde
bewonen. Onwetende braafheid sterft met de onwetenden zelf,
tenzij zij door andermans geschriften overgeleverd wordt. Daarentegen kunnen landen, zean Hoch de stoet der eeuwen de hoog
ontwikkelde kennis verhinderen om zich in haar vrije vlucht
over de mensheid uit te breiden. „Ik wil bier niet de hatelijke
vergelijking aanvoeren, wat onze religie meer gediend zou hebben: het bloed der martelaren of de pen der ontwikkelde.geesten.
lk wens de roem der martelaren, die zelfs door de in.houdrijkste
rede niet vertolkt zou kunnen worden, geenszins te verkleinen;
maar wat ors zelf aangaat, wij darken aan enige geleerde ketters
meer dan aan onze eigen martelaars. En toch was het aantal martelaren groot, en dat der geleerden klein. De martelaars deden
door hun dood het aantal christenen of-, de geleerden door hun
overtuigende betogen het aantal christenen toenemen."
In elk geval zou het offer der martelaren vergeefs zijn geweest,
indien hun zaak niet tevens door geletterden verdedigd ware geworden. Men zegt wel, dat het Christendom bij „eenvoudige vissers" ontstond. Maar dan toch bij vissers, die, eer zij het roer van
hun schip voor dat van de wereld verruilden, door de Bron der
Wetenschap zelf waren opgevoed. Zij hebben van dezefons scientiae zelfs na zijn opstanding nog onderricht ontvangen, en ten
slotte werd hun van uit de hemel de Geest als Raadsman toegezonden om hen in alle waarheid te Leiden. Was Paulus sours een
onbehouwen Boer ? Of Johannes ? Petrus ? Jacobus ? Hieronymus ?
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Beda ? Thomas Aquinas, die Aristoteles en Cicero bestudeerde,
of Dun Scotus ? Erkende Petrus Paulus' geestelijke meerderheid
niet? En waarom schreef Johannes goddelijker dan de andere
evangelisten ? Men mene niet, dat de Geest, terwijl wij slapen,
alles wel opknappen zal, dock volge veeleer het voorbeeld na van
Prometheus, die het eerst waagde tot de sterren op te stijgen, na
alle menselijke middelen te hebben uitgeput.
Het betoog getuigt van ongelofelijke belezenheid en de diep
gevestigde overtuiging, dat wij aan de ouden alle ware kennis en
religie darken, die zelf weer hun oorsprong vinden in de universele Rede, waarvan Christus, die Vader der Philosophie, de ideale
belichaming is...
Herasmus is in de wolken met zijnnieuwe vrienden, en zijn nieuwe
vrienden met hem. Alle zorgen zijn een ogenblik vergeten, en
het hele lever schijnt een geestelijk feest.
Het loopt op nieuwe ontgoocheling uit. Zijn hoge patroon, die
zich de kardinaalshoed ziet ontglippen, geeft zijn reisplannen verbitterd op. En het reeds zo nabije Vaderland van alle Humanisten
is als een bedriegelijke luchtspiegeling plotseling van de gezichtscinder verdwenen. Herasmus huivert: moet hij weer naar het bar-.
baarse hollandse klooster terug ?
Dank zij Battus' bemiddeling begrijpt de bisschop, die zijn geleerde sekretaris niet meer nodig heeft, hem niet geheel in de steek
te kunnen later. Italiè is te ver en te duur, maar Parijs, waar
Battus gestudeerd heeft, ligt dichter bij. Kan Herasmus zich daar
niet aan de theologie gaan wijden ? Het compromis slaat bij beide
partijen in. De bisschop belooft een jaargeld en — de overheid te
Steyr keurt, alle goden zij dank, de onderneming goed.
Nieuwe ontnuchtering echter: uit een ruime, rijke, moderne omgeving komt de joist zo verwende poeet in het kloosterachtig
college van Montaigu terecht: een luguber tehuis voor arme studenten, waar order de strenge leiding van zijn ouderwetse landgenoot Jan Standonck „de muren ascese en theologie zweten".
Onthouding, ontbering, kastijding — het lijkt wel, of hij weer
bij de bosse broeders terecht is. En wat een voile, onhygienische
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boel! Bedorven eieren, een stinkende slaapzaal — a pes schijnt voor
arme studenten nog goed genoeg. En dan de proffen, die „theologasters" en „philosophasters" met „rotte hersenen, barbaarse
taal, stom verstand, ruwe manieren en zwarte zielen", voor wie
hij zijn jarenlange omgang met Graben en Muzen, als ware het
een misdaad, angstvallig verborgen moet houden.
Gelukkig trekt Herasmus' eloquentia weldra de aandacht in die
parijse kringen, waar het humanisme eindelijk begint door te
dringen. Robert Gaguin, een in geheel West Europa bekend
diplomaat, heeft joist een geschiedenis van Frankrijk beeindigd
en geeft aan de elegante stylist de kans, de laatste folio van zijn
„De Origine et Gestis Francorum Compendium" met een ciceroniaanse lofrede te vullen: het eerste, wat van Herasmus gedrukt
wordt, en dat zijn naam en schrijfwijze in allerlei kringen bekend
maakt. Zou hij de „Samenspraak der Antibarbaren" nu ook publiceren kunnen? De diplomaat raadt het af: de arme collegiant
zoo zich onder de officiele machten veel te veel vijanden maken;
het werk van de humanistische priester is zijn tijd nog te ver
vooruit...
In elk geval heeft Herasmus een kring gevonden, waarin zijn opvattingen hartelijk onthaal vinden. Doch onderwijl moet hij nu
eenmaal ook college lopen: „theologie" studeren. Het uiterst verdeelde leven stelt aan zijn fragiel gestel te hoge eisen. Hij wordt
zwaar ziek, en zijn herstel eist rust. Op het bisschoppelijk landhuis te Halsteren, na een paar milde zomermaanden weer voldoende bijgekomen, bezoekt hij het klooster te Steyn, waar hij
als een toekomstig sieraad van de orde naievelijk wordt begroet.
Maar zijn besluit is vast: nooit meer naar Montaigu terug!
Met dat al is hij even geld- als bloedarm, en wordt de bisschoppelijke toelage angstig karig. Om op zichzelf te kunnen gaan
leven bestaat slechts een oplossing: rijke leerlingen les geven. Geboren paedagoog als hij is, kan hij zich voorlopig redden, en voelt
zich even — vrij. Met trots dateert hij zijn brieven: „Uit mijn
boekerij te Parijs".
De theologische studie is geheel bijzaak geworden. Hoofdzaak:
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een boheems genieten van het leven, waarvan hij tot nog toe zo
bitter weinig kept. Overal geeft hij ogen en oren de kost, en
blijkt weldra een echt nederlands meester in het geestig beschrijyen van allerlei zotte tafrelen, waarbij hij het latijn als een levende
taal hanteert — hij voelt zich bijna een nieuwe Terentius —. Op
straat leert hij franc van een spraakzaam zeker-soort-meisjes. En
dank zij zijn aangeboren beminnelijkheid heeft hij weldra een stel
trouwe vrienden: de gastvrije historicus Robert Gaguin, die wij
reeds kennen leerden, en de italiaanse gelauwerde dichter Fausto
Andrelini, een gezworen vijand van alle theologie, die sinds enkele
jaren to Parijs voordrachten over letterkunde houdt en Wiens
latijnse poezie het erotische leven vrijmoedig verheerlijkt. Hoe
zij tezamen de dienst der Muzen opvatten, blijkt uit een gedicht
van Gaguin, waarin hij Faustus, Apollo's geliefde zanger, en zijn
boezemvriend Herasmus, die hij beiden ter maaltijd heeft genodigd, hartelijk verwelkomt; wel kan hij hun, die een goddelijk
festijn verdienden, geen rijk besproeide, doch slechts een sobere
tafel bieden, doch hij hoopt, dat ze tevreden zullen zijn met hun
gastheer, die huffs en hart voor hen volkomen heeft opengesteld:
Faustus ades fauste spectatus, Appoline vates
Nec minus advenias gratus, Herasme, comes.
Non vos accipiam pleno cratere bibaces.
Vatibus apponi parcior esca solet...

Tezamen genieten zij van de lotgevallen van Apulejus' „Gouden
Ezel", de geschiedenis van een tot een grauwtje omgetoverde jongeling, die zijn redelijk verstand heeft bewaard en, uit de harden
van de ere meester in die van de andere vallend, de zotste situaties en het onzinnigste bijgeloofleert kennen; herbeleven de hartstochtelijke liefde van de door Lesbia wreed bedrogen lyrische
dichter Catullus; verkneukelen zich in Martialis' epigrammen op
de bedenkelijkste kanten van het romeinse leven en in Juvenalis'
satyrische beschrijving van alle ondeugden en listen der vrouwen,
van de veilste of tot keizerin Messalina toe...
Aan de Sorbonne geeft Herasmus ondertussen als baccalaureus ad
biblia gunstig beoordeelde bijbelcolleges: hij is nu eenmaal vlug
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en handig. Doch zijn aandacht blijft elders. Onophoudelijk keert
hij tot de klassieke oudheid terug, die hij oneindig „menselijker"
vindt dan het tegenwoordige Leven; begint grieks te studeren en
publiceert eigen en anderer latijnse gedichten, o.a. Willem Herman's „Sylva Odarum", met een voorrede van Gaguin en een
narede van hemzelf. „Ik volg Hieronymus' raad en leer, voor ik
onderwijs. Doch gij kunt binnenkort enige vrucht van mijn studial verwachten," schrijft hij in Januari 1497 dubbelzinnig aan
zijn Maecenas. Hij voelt, hoe geweldig hij groeit.
Zijn geestelijke overhead is echter minder tevreden. Er zijn ongunstige geruchten tot het hollandse klooster doorgedrongen:
Herasmus is op een van zijn engelse leerlingen zo bedenkelijk verliefd geworden, dat diens goeverneur de al te romantische priester
de toegang tot zijn huffs voor goed heeft verboden. En er gaan
nog andere praatjes.
Te Parijs studeren was voor een monnik een gevaarlijk bedrijf.
Er werd door de vreemden losbandig geleefd; de brabanders stonden er als „bloedmensen en vrederovers”, de hollanders als „verkwisters, overgegeven aan drinkgelagen" bekend.
Nu liggic te Parys ter scole
Ende ben daer een studant.
Selden coemt mi boec in die hant,
Maar ic Jere ontginnen pasteiden.
Benn ic dan ter quader weiden?

had men reeds vroeger gedicht. En te Brussel Wilde men liever
geen hogeschool, omdat de burgers vreesden,
... dat die studente in hindre
Violeren souden der liede kindre,
Ende daer van risen mochte in der stat
Onraet, geschille ende debat.
In elk geval leidde Herasmus voor het Parijs Bier dagen een ingetogen, respektabel bestaan, al zal hij zijn onzalige kuisheidsgelofte dikwijls hebben vervloekt. Doch hij behoorde gelukkig
tot hen die, als later Spinoza, uit ervaring weten, dat een lagere
hartstocht door een hogere kan overwonnen worden. Beurte135

Erasmus als Opvoeder tot de Ouden
lings ziek en gezond, steeds op de grens van de armoe, reduceert
hij zijn theologische studien tot een minimum, om zich zo veel
mogelijk aan de humanitatis literae, het onderwijs van zijn leerlingen en de vriendschap te kunnen wijden.
Tot de bisschoppelijke uitkering zo slinkt, dat hij naar andere
beschermers moet omzien, wil hij niet in het college Montaigu,
of zelfs het hollandse klooster, worden teruggedrongen. Hij is
weer ziek geweest, en heeft steeds meer geld voor boeken nodig.
Van nu of aan ziet hij zich, veel Lange jaren, gedoemd in de berucht-humanistische stijl mogelijke weldoeners met rethorische
loftuitingen te overladen en hun dienstvaardige dienaar te spelen.
Wat hem, met zijn oneindige parate kennis van rhetoriek en
mythologie en zijn pijlsnelle pen, technisch gemakkelijk afgaat,
maar moreel voortdurend hindert, vooral, wanneer er dan ook
nog niet genoeg loskomt en hij zich voor niets heeft vernederd —
hij krijgt iets van de beruchte lakeienmentaliteit en steekt onder
vertrouwden met al te schriele officieel hooggeprezen beschermers
op allerlei wijzen de draak —. Hij heeft het gevoel, een grootse
task te kunnen en zullen vervullen, mits men hem vrijlaat, zijn
kans geeft, zijn voile recht op Leven en werken erkent. „Mijn boeken zullen door latinisten en graeci in de ganse wereld worden
gelezen — schrijft hij aan Battus —; zij zullen mij niet op eens
beroemd maken, doch ik verkies dat mijn roem, al komt die wat
later, zal Buren." Lichaam en geest behoeven een rustige, min of
meer comfortabele omgeving; hij moet veel dure werken kunnen aanschaffen; heeft een famulus nodig, moet te paard heen en
weer kunnen trekken en — spaart hardnekkig voor een reis naar
Italie. Het oude plan is nog niet opgegeven! Battus, die intussen
goeverneur is geworden van de zoon van Anna van Borselen,
weduwe van Philips de Bastaard van Boergondie, doet bij zijn
Vrouwe, wat voor hem mogelijk is. Maar de resultaten zijn
mager. En door een nuk van het lot komt Herasmus niet in
Italie, maar in Engeland terecht.
Hij dankt Bit aan een van zijn rijkste leerlingen, lord Mountjoy,
die hem onmiddellijk binnenleidt in de hoogste britse kringen,
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waar hij, overal reeds bekend door zijn bijdragen aan het boek
van Gaguin, als een wonder van eruditio et eloquentia wordt begroet. Alle zorgen zijn weer vergeten. Opgewekt beschrijft hij in
een brief aan Faustus, hoe hij voorlopig niet veel meer doet dan
„tegen zijn natuur in" een volmaakte hoveling worden, die al
maar sierlijk buigt en vriendelijk glimlacht, overigens omringd
door goddelijke nymphen, die hij — gezegende britse gewoonte
— bij elke ontmoeting op beide wangen mag kussen. Hoe grof
en ordinair zijn, daarbij vergeleken, de laag-bij-de-grondse, barbaarse hollandse boeren...
Inderdaad begon in het gelukkige Engeland flier dagen de renaissance juist te ontbloeien. Herasmus, die geboren causeur, met beminnelijk gelaat, blond haar en grijsblauwe ogen, hoge, innemende stem, keurige kleding en elegante manieren, wordt door
de begaafdste en edelste geesten des tijds, van wie niemand zijn
duistere afkomst vermoedt, geestdriftig ontvangen. Hij ontmoet
er de graecus Grocynus en de befaamde arts Linacre, beiden zo
juist — als wij vroeger reeds zagen — uit het goddelijk Italie
terug. Hij sluit er goddelijke vriendschap met de tien jaar jongere
Thomas Morus, de geniaalste, aantrekkelijkste en geestigste mens,
die hij kent, evenals hij verzot op puntige latijnse conversatie, en
die hem als gelijke opneemt in zijn welvarende omgeving. Symposium volgt op symposium in een geest, volgens Herasmus Epicurus als Pythagoras waardig. En — hij leert er, wat hij rinds de
flood van zijn moeder als een gevangene gemist heeft, de bekoorlijkheid en de intimiteit van het diep menselijke familieleven kennen. Dit schijnt hem gezond en normaal.
Wel gaat het te Oxford, waar hij enige maanden vertoeft, op
officieel-wetenschappelijk gebied nog door en door scholastisch
toe. Doch daartegenover begint zich een onofficieel, humanistisch
Oxford te verheffen, welks druk bezochte colleges niet op de
officiele rooster staan, maar door de hoger-onderwijs-autoriteiten, indien al niet worden erkend, dan toch reeds geduld. Een der
voormannen van deze nieuwe richting is John Colet, zoeven in
Italie door het onderricht van Marsilio Ficino en Pico della Mi137
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randola diep getroffen, die op zijn colleges Paulus met Plato in
evangelische geest verbindt. Herasmus voelt zich onmiddellijk tot
hem aangetrokken en neemt aan verschillende dispuutmaaltijden
onder leiding van de edele Coletus met grote vreugde deel. Bij
een daarvan, waar het over Kain en Abel gaat, houdt de welsprekende hollandse kanunnik een schitterende latijnse inprovisatie,
waarin hij de mythe van de zondeval met die van Prometheus
op originele wijze verbindt. Ziehier, hoe Kain de wachthoudende
engel overhaalt, hem een paar korrels paradijsgraan te geven:
Kam, wees nu niet zo'n strenge schildwacht! Als God zelf nu
eens bedrogen zou willen worden, en de mensen eigenlijk aan het
werk Wilde zien ? Het is voor een engel nog al een baantje om
altijd met een grote Sabel daar voor die poort op wacht te moeten staan. Wij zijn joist begonnen voor zulke Bingen honden te
gebruiken. De mensen mogen zich tenminste vrij over de ganse
aarde bewegen, die aan ballingen nog heel wat troost weet te
bieden — Kain beschrijft in het kort de onuitputtelijke schatten
en schoonheden der natuur —. Wel zijn wij aan velerlei ziekten
onderworpen, maar daar zullen we wel wat op weten te vinden:
er bestaan reeds allerlei geneeskrachtige planten. Misschien vinden we wel iets uit, dat ons onsterfelijk maakt! Onvermoeide
vlijt komt immers alles te boven. In elk geval beschikken wij
thans, in plaats van over een tuin, over de ganse wereld, terwijl
gij daar maar met de wind staat te vechten. Daar we eigenlijk
allebei uitgestoten zijn, waarom zouden we elkaar Ban niet een
handje helpen?... De engel geeft eindelijk toe, en welds staat
Kain's akker in de weligst denkbare bloei. Waarop de vertoornde
godheid zwermen ongedierte zendt, dat zowel het uitspruitsel als
het rijpende graan rusteloos blijft aanvallen...
Bij een ander banket onder voorzitterschap van Coletus wisselt
men van gedachten over Christus' lijden in Gethsemane. Herasmus verklaart tegenover Coleys abstrakt theologische opvatting,
dat Christus, als volmaakte, Bus werkelijke mens, vanwege zijn
fijngevoelige natuur de angsten van lijden en dood reeel en diep
moet hebben doorleefd.
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Hij merkt gedurende de gedachtenwisselingen op, dat Coletus bij
het voordragen van zijn meningen als door goddelijke inspiratie
lijkt bezield: zijn gelaat, blik en stem veranderen dan indrukwekkend. In tegenwoordigheid van deze haast ascetisch vrome mens,
Wiens nobel leven tussen theologie en weldoen is verdeeld, komen
bij de hollandse priester allerlei weggezonken jeugdindrukken
op: telkens moet hij aan de waardige Hegius denken, die kennis
der letteren met de schoonste deugd wist te paren, en aan Agricola, die de klassieke schrijvers door het evangelie Wilde corrigeren.
Weldra zijn zij persoonlijk diep bevriend. Coletus spreekt hem
van de voordrachten over Paulus en Plato, die hij Marsilius te
Florence heeft horen houden; over de corruptie te Rome en
Savonarola's bliksemend optreden tegen paus Alexander VI; hij
leidt hem in in de werken van de goddelijk begaafde Pico; vestigt zijn aandacht op Poliziano's zoeven verschenen vertaling van
Epitectus' „Enchiridion", waarnaar Pico zijn waardig leven heeft
geleid; beklaagt zich over de kerkelijke wantoestanden, die ook
in Engeland een reformatio meer dan noodzakelijk maken: hoge
geestelijken als „bloedzuigers des yolks", schijnheilige pharizeers,
„duivels in engelengestalte", de wereldlijke overheid nauwelijks
een haar beter... In hoeveel opzichten hadden Wycliffe en de
lollarden gelijk! Alles wordt thans geregeerd door meum et tuum,
ofschoon het evangelie oorspronkelijk gemeenschap van goederen
leerde. Wat betekent „christendom" maatschapplijk anders dan
communisme en vrede ? Terecht heeft Cicero, de heiden, verklaard, dat de onbillijkste vrede boven de rechtvaardigste oorlog
is te verkiezen. Doch thans lijkt voor christenen de oorlog normaal. Wat tegen dit alles te beginnen ?
„Kwaad kan slechts veroverd worden door goed; zo gij kwaad
met kwaad vergeldt, daalt ge zelf of tot het kwaad, gaat dwazelijk
over tot een zwakkere stelling en vermindert daarmee uw kracht
om het uit te roeien... Om het kwaad te veroveren, hebben wij
zoveel mogelijk naar goedheid, en om oorlog en onrecht te overwinnen, naar vrede en verdraagzaamheid te streven. Oorlog wordt
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niet door oorlog, maar door vrede, verdraagzaamheid en godsvertrouwen overwonnen."
Het sluit aan bij Herasmus' innigste gevoelens. Door de aurea
bonitas van Colet bestraald, gaat het menselijkste in hem open.
Hij verdiept zich in Pico's brief aan diens neef Johannes Franciscus, die van het mondaine hofleven genoeg had gekregen: de
wereld is vol bedrog en verzoeking — zo leest hij — en het vlees
vecht tegen de geest. Wee hun, die zich door Circe's bekers
laten verleiden: zij worden omgetoverd tot de gemeenste dieren.
Hiertegen is het christelijk leven een voortdurende strijd. Hoe zou
trouwens zonder strijd overwinning mogelijk wezen ? Het machtigste wapen in deze strijd — Herasmus denkt Valla te lezen —
is de vrije wil van de mens. Door deze verovert hij zich het hoogst
geluk: de vrede. Felicitas animi pax. Al het aardse is onbetrouwbaar — heeft Herasmus lit niet in „De Contemptu Mundi" erkend ? —; door weldoen en gebed kan de mens zich echter met
Gods help bevrijden. Het gaat bier niet om een heidense omhaal
van woorden: de dour van het bidden is bijzaak, mits het slechts
vurig zij. Niets is Gode aangenamer dan dat gij u lag en nacht
aan de sacrae literae wijdt. Buit uw tijd uit: al zoudt gelang leven,
dan is de dood nog nabij...
Herasmus grijpt naar Pico's „Bede over de menselijke Waardigheid", en onmiddellijk klinkt hem daaruit het socratische cognosce
te ipsum tegen. „Ken u zelf" — het lijkt, of hij een genialer
Thomas a Kempis leest —; reinig u zelf door moralis scientia, de
wetenschap der moraal. Onder de Dude bedeling hadden de mensen geloofvan node, loch sinds Christus verscheen, ging de religie
op in het hoogste weten.
Hij verdiept zich in Pico's „Twaalf Regelen voor de geestelijke
Strijd" — hoe kent hij die beeldspraak, towel uit de werken van.
Thomas a Kempis als uit die van Valla —: „Vergeet in de worsteling nimmer de overwinning, en in de overwinning nimmer de
strijd," zo leest hij, en ziet het in Coletus belichaamd. Zijn besluit
is genomen: ook hij wil al zijn kunnen en weten wijden aan
het herstel van de vera et antiqua theologia, d.i. de philosophie
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van Christus, waarin de ganse oude wijsbegeerte culmineert.
Doch als Coletus voorstelt, dat terwijl hij zelf Paulus' brieven
behandelt, Herasmus te Oxford de boeken van Mozes of de profedeen van Jesaja zal verklaren, laat diens verantwoordelijkheidsbesef hem dit niet toe. Hij weigert even geestig als beslist: „Gij
handelt onvoorzichtig door, om met Plautus te spreken, water
uit een puimsteen te willen halen. Hoe zou ik zo onbeschaamd
zijn te onderwijzen, wat ik niet heb geleerd, en anderen te willen
verwarmen, terwiji ik zelf beef van de kou?" Niet, dat hij zich
voor eeuwig tot rhetorica en poezie zou willen beperken: „die
hebben, sinds ik ze niet meer nodig heb, opgehouden mij lief te
wezen": zij zijn voor zijn philosophia Christiana meer middel dan
Joel geworden. Zodra zijn kracht aan zijn wil beantwoordt, zal
hij op zijn wijze het herstel der „ware oude theologie" openlijk
voorstaan en dienen. Wilde ook Laurentius Valla niet naar de
piissima antiquitas terug? Van het hebreeuws weet hij niets; het
latijn beheerst hij; zijn eerste taak is thans de vermeestering van
het grieks om tot de evangelische bronnen zelf terug te kunnen
keren.
Oneindig dankbaar voor de rijkdom aan vriendschap, eloquentie
en eruditie, die hij in Engeland beleefd heeft hij is in zijn leven
nog nooit zo gelukkig geweest reist Herasmus naar het europese waste land terug. Doch de grillige Fortuna zit hem weer
plotseling dwars. Met het Dog op de reis naar Italie heeft hij voorzichtig twintig engelse ponden weten op te sparen en, v66r te
vertrekken, zijn vrienden Mountjoy en More gevraagd, of hij die
werkelijk met zich nemen kon: het betekende voor hem meer
dan een stuk leven. Wel wat gemakkelijk hadden die rijke heren
verklaard, dat dit zou gaan. Doch op grond van een kortelings
afgekomen uitvoerverbod van geld nemen de doverse douanen
de vergeefs protesterende kanunnik alles, behalve zes armzalige
engelen, al
Herasmus voelt zich rampzalig als Odysseus. Bovendien heeft
hij voor zijn Lange reis hij is een half jaar weggebleven —
geen toestemming aan zijn geestelijke overheid gevraagd! Van
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alle kanten voelt hij zich belaagd en waant zich, totaal overspannen, ook nog bedreigd door rovers. Onmiddellijk reist hij naar
Battus, opdat die schriftelijk bij Mountjoy, en persoonlijk bij zijn
Vrouwe voor hem tussenbeide zal komen. „De britse Charybdis
heeft mij naakt op de kust van Europa geworpen," zal hij zelf
aan Anna van Borselen schrijven.
Verbitterd en moe komt hij thuis, maar een oplossing ziende:
bedelen veeleer dan bidden en — werken. Het eerste doet hij, zijn
lot in alle toonschalen verwensend; het tweede sleept hem mede.
De reaktie blijft echter niet uit. Nieuwe koortsaanvallen brengen
zijn Leven zo in gevaar, dat hij zich in zijn wanhoop tot de H.
GeneviEva om voorbidding Wendt. Dank zij in elk geval ook de
behandeling van de bazeler Wilhelm Cop, die to Parijs zieke
duitsers verzorgt en die zijn gestel reeds van vroeger kent, komt
Herasmus geleidelijk bij.
Daar hij van zijn geneesheer voorlopig geen zware arbeid mag
verrichten, doet hij niets dan zijn geliefdste latijnse schrijvers herlezen en gevoelt zich arm, maar gelukkig o.a. met de werken van
de grote paedagoog Quintilianus, die Gaguin hem gul heeft geleend. Hij gaat geheel in de zwijgende omgang met deze zijn
allerbeste vrienden op. Toevallig krijgt hij ook een verzameling
klassieke spreuken en zegswijzen in handen, die Polydorus Vergilius, een engels historicus, zoeven publiceerde. Het brengt hem
op een idee: „Door een dag of wat lezen bracht ik in alle haast een
verzameling adagia bijeen, wel vermoedend, dat zulk een boekje,
hoe het ook uitviel, reeds om zijn nut in de handen der letterbeoefenaars zou geraken." Een uitgever zegt hem vijftien gulden
toe, een hongerloon, dat door een of andere Maecenas, aan wie
het werk zal worden opgedragen en Wiens naam daarmee wordt
vereeuwigd, zal moeten worden aangevuld.
„Vrienden hebben samen alles gemeen," is de eerste van de meer
dan acht honderd klassieke citaten, die hij met geleerde, welsprekende toelichtingen verrijkt heeft. Zou Mountjoy, aan wie hij
zijn „Adagia" (isoo) opdraagt, de stile wenk begrijpen? Ponden
tegen wijsheid — is het geen goede roil? Hoe kan men beter tot
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de ouden worden ingeleid, en henzelf in de moderne wereld doen
herleven ? Welk een cultuur- en moraalvernieuwende kracht gaat
van deze honderden epigrammen, metaphoren, parabelen, voorbeelden, illustraties, beelden en gelijkenissen uit! Plato's diepzinnigheid, Plautus' en Terentius' levenswijsheid, Hieronymus' treffende spreuken — waardoor zou de studerende jeugd beter geinspireerd kunnen worden? Ook een honderdtal duitse en nederlandse spreekwoorden — Pico, die de waarheid zelfs bij de barbaren zocht, zou hierover tevreden wezen — zijn door Herasmus
verlatiniseerd.
Dank zij zijn onuitputtelijk geheugen en zijn vliegensvlugge wijze
van werken komt het geheel ongelofelijk snel voor elkaar. Hij
gaat er zo in op, dat hij haast geen tijd vindt voor eten en slapen.
En nauwelijks genezen, werpt hij zich weer op het grieks. Bijna
geen geld hebbend om de nodige boeken te kopen en niet in staat
een leraar te betalen, onderricht hij volijverig zich zelf. „Het is
niet te geloven — schrijft hij in 1501 aan Battus — hoe mij de ziel
brandt om al mijn werken te voltooien en tegelijkertijd een zekere
bedrevenheid te krijgen in het grieks om mij daarna geheel op de
heilige wetenschap toe te leggen... Mijn gezondheid is vrij wel...
Als ik nog drie jaar te Leven heb, zal ik boven alle afgunst zijn
))
verheven.
Zijn doel is, zodra hij het grieks voldoende beheerst, een geheel
vernieuwde lezing van het Nieuwe Testament uit te geven en de
zuivere latijnse tekst te herstellen van de ganse Hieronymus, met
alle griekse citaten erbij. Adfontes! adfontes! herhaalt hij zich dagelijks, terwijl hij met de hardnekkigheid van een ontdekkingsreiziger door het doornig struweel der theologasters en philosophasters naar de bronnen des christendoms voortdringt.
Ondanks toenemende moeilijkheden met zijn al ongeduldigerwordende hollandse prior, de eisen, die zijn theologische studie hem
stelt — die hij trouwens opzettelijk vertraagt om in Parijs te kunnen
blijven —, verschillende latijnse publikaties, tijdrovende lessen aan
leerlingen en verkeer met vrienden, zijn onzekere gezondheidstoestand, verschillende reizen en een haastige vlucht voor de pest
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Haar Orleans, die hem razend veel geld kost, gaat hij met het zichzelf grieks leren door. „Het grieks maakt mij bijna dood" schrijft
hij eens aan Battus. Doch het maakt hem ook levend: hoewel hij
Homerus nog niet kan lezen, voelt hij zich, als eens Petrarca, reeds
door de aanblik van diens geschriften verkwikt. Uithouden is
alles schrijft hij aan zijn studiegenoot Agustijn Vincent Caminade Zelfs de dodelijkste storm wordt door kalmte gevolgd;
worstelen wij Bus tegen de Bingen op !
Augustinus, die het niet minder aan geld ontbreekt en om aan de
kost te komen voordrachten over nieuw uitgekomenwerken, o.a.
Hermans' „Sylva Odarum", houdt —hij was een z.g.n. interpretor,
die nieuwe publikaties bij het grote publiek bekend maakte, opdat het deze, bij gebrek aan boekwinkels, bij de schrijvers of drukkers zelf aanschaffen zou — had een verrassend succes met de aankondiging van Herasmus' „Adagia". De zalen liepen vol, en het
werk, Bat in een behoefte des tijds voorzag, begon weldra zijn
triomphtocht door de westerse wereld.
ne cede malis, sed contra audentior ito
Quam tua te fortuna sinat,

schrijft intusschen Herasmus aan de al te karige Anna van Borselen
het schijnt zijn lijfspreuk te zijn geworden—: Hercules, Aeneas,
Ulysses, Job, zij alien leren, ons door tegenslagen niet te laten
overweldigen, loch zelfs de grootste rampen te beschouwen als
oefenmateriaal voor onze deugd.
Ofschoon deze brief in de superlatief is gesteld, brengt hij weer
bitter weinig op. Herasmus besluit Cicero's „De Offices" uit te
geven, zijn „Adagia" te herzien en te vermeerderen, en bereidt
nog verschillende andere taalkundige werken voor. Met oneindige binnenpret bestudeert hij meteen de even helder als vlot geschreven werken van de griekse spotter Lucianus, die vooral het
bijgeloof tot mikpunt heeft genomen en Wiens satyrische dialogen
een onvergetelijke indruk op hem maken. Omringd door stapels
boeken en manuscripten, smeekt hij zijn vrienden hem toch meer
griekse dokumenten te verschaffen. Om na drie jaar triomphante144
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lijk te verklaren, dat hij al wat hij wil, voor de vuist weg in het
grieks behoorlijk neerschrijven kan.
Ondertussen is hij, in de herfst van 1501, te gast geweest bij
Antonius, abt van St. Bertin te St. Omer, de broer van wijlen
zijn eerste beschermer, en heeft daar de franciskaanse gardiaan
Jean Vitrier leren kennen, die hem in deugd Colet zelfs schijnt te
overtreffen. Vitrarius, een stug en sterk karakter, had met zulk een
heilig vuur tegen de ontaarding der kloosters, de onzedelijkheid
der priesters en het gesjacher in aflaten geijverd — deze laatste
kwamen „recht uit de her —, dat hij zich in 1498 een veroordeling van de Sorbonne op de hals gehaald had. Doch hij ging
onverbiddelijk met zijn poging tot reformatio door. Herasmus
prijst hem later als een uiterst beschaafd en ontwikkeld, door en
door menselijk mens, die, ofschoon scholastisch opgevoed, grote
bewondering voor Hieronymus en Origenes koestert en ieder
beter maakt, die met hem omgaat. Evenals Coletus, van de
scholastiek teruggegaan op Paulus, wiens brieven hij van buiten
kent en wiens leer hij met die van het evangelie verbindt, haat
Vitrarius niet minder dan Herasmus het ritualisme en ceremonialisme — het „judaisme" pleegt de laatste te zeggen dat officieel voor godsdienst doorgaat.
Vooral nu hij het voile mensenleven zelf heeft leren kennen, lijdt
Herasmus bitter onder het voor eeuwig ingelijfd zijn in het Leger
van monniken en priesters. Valla heeft gelijk: het kloosterleven
heeft zelfs geen zin. Elk mens kan in de zuivere zin des woords
religiosus, iedere leek een miles christianus worden. Is het ganse
monnikswezen geen schadelijke afwijking ? Is het in elk geval niet
overbodig ? De goddelijke Socrates was een heidense leek. En
evenzo Cicero, Seneca, Epictetus. Zelfs Christus, die Bron der
Hoogste Eruditie, en zijn twaalf apostelen zijn leken geweest, en
in het gehele evangelie is geen monnik te vinden. Waarom heeft
hij zich toch voor het klooster laten lijmen, in plaats van zich bij
de broeders des gemenen levens aan te sluiten, waar uittreden altijd mogelijk bleef? Voortdurend voelt hij de leiband van zijn
prior: al wordt die nog zo gevierd, elk ogenblik kan hij als een
I0

145

Erasmus als Opvoeder tot de Ouden
hond in zijn hok teruggetrokken worden. Het is misdadig jonge
mensen, die het leven nog niet kennen, te binden door onverbreekbare geloften, die op psychisch en physiek gebied de allerbedenkelijkste gevolgen kunnen hebben. Vooral bij de bedelmonnikken wemelt het van luie en wellustige barbaren. Onder het
masker der religio mengen zij zich in alle zaken; dank zij hun heilig voorkomen genieten zij groot gezag bij het eenvoudige yolk,
vooral bij de vrouwtjes, waarvan zij niet schromen misbruik te
maken. Want deze zware stieren zijn niet bepaald ontmand —
Nec enim castrati supt. Et libidini fortiter succurrunt, tauri egregie obesi,
neque vulgariter muttoniati —. En zulke lieden, die niets van het
werkelijke leven weten en het reeds als ketterij beschouwen, wanneer men grieks of zuiver latijn spreekt, raadpleegt men in goed
vertrouwen over zijn huwelijksleven, de opvoeding der jeugd,
het onderwijs en de litteratuur. Men kan evengoed een ezel tot
zingen, of een kameel tot Jansen uitnodigen. Doch zodra dergelijke imbecielen in de biechtstoel zitten, hebben zij het gevoel
goden te zijn. Hoever worden deze „religieuzen" in zedelijk opzicht door heidenen als Cicero, Vergilius, Horatius zelfs, Socrates
en Plato overtroffen. En daarbij komen nog de knellende ketenen
der dogmata, waarin de theologasters u altijd weer pogen te sluiten! Wat heeft dit alles met ware godsdienst te maken? Vera religio is geloof, dat in liefde werkt, berust noch op ceremonien, noch
op dogma's, maar op zuivere gezindheid, en behoeft een kritische
eruditio, die uit de boeien van alle bijgeloof bevrijdt.
Welk een zee van ellende heeft hij zelf in verband met dit alles al
doorgemaakt. Het begon al v6Or zijn geboorte: had zijn wader
zich maar nooit door een kuisheidsgelofte gebonden! Eerst die
vervloekte defectus natalium, die hij, hoe meer hij bekend wordt,
des te omzichtiger moet verbergen. Daarop de eindeloze schoolplaag, en na het plotselinge sterven van zijn ouders — jarenlang
heeft hij het woord „dood” niet kunnen Koren, of hij begon te
beven — het onrechtvaardig gedoe van zijn voogden, enzovoort, enzovoort, een eindeloze reeks teleurstellingen, een odyssee van ongelukken. En altijd die geldnood, dat moeten aanklam146
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pen bij allerlei hoge heren, die hem met zijn elegante smeekbeden
meest liever zien gaan dan komen.
Maar kan hij niet weer bij de een of ander in dienst treden ? Hij
zou liever sterven. Zelfs wanneer te Leuven een even sympathiek
als deugdzaam landgenoot, de vriendschap van Hegius waardig,
de invloedrijke deken Adriaan van Utrecht — later paus Hadrianus VI —, die in Herasmus' begaafdheid vertrouwen stelt, hem
een lectoraat aanbiedt, weigert deze beslist. Hij voelt zich te dicht
bij het hollandse klooster en vreest, hypernerveus, afgunstige lastertongen: zijn geboorte, het parijse Leven! En dan: „Ik ga geheel
op in het grieks." Hij houdt zijn Joel in het oog met dat oneindig Lange en taaie geduld, dat kenmerkend is voor allen, die met
hart en ziel iets groots ondernomen hebben. Onafwendbaar volgt
hij zijn ster. Wat hem niet ombrengt, maakt hem, als Nietzsche,
sterker.
Intussen heeft hij in de boekerij van de abdij Park in de buurt van
Leuven een afschrift van Valla's volkomen vergeten „Aantekeningen op het Nieuwe Testament" ontdekt. Zijn geestdrift kent
geen grenzen: ziedaar de juiste methode om de philosophia Christi
in haar oorspronkelijke zuiverheid te herstellen. Hij kopieert het
eigenhandig, deventers proper, en geeft het in 1505 te Parijs bij de
geleerde drukker Josse Badius uit. In een inleiding verklaart de
laatste te hopen, dat de jacht, waarop de „allergeleerdste Erasmus"
zulk een belangrijke bait heeft behaald, allen die de H. Schriften
bestuderen, van profijt moge zijn.
Inderdaad heeft Herasmus onbewust symbolische handeling —
een paar jaar geleden zijn naam veranderd. Grieks philoloog geworden, kan hij de H in zijn geboortenaam niet meer verdragen.
Eindelijk weet hij, hoe hij heet, wie hij is, wat hij wit Enkele
jaren vroeger, in 1497, tekende hij zich reeds onder een gedicht
aan Gaguin gewijd: Desyderius Herasmus Roterodamus. Latijn,
grieks, nederlands — hiermee heeft hij zijn geestelijke afstamming
volledig weergegeven en het nederlandse element in zijn persoonlijkheid openlijk erkend en aanvaard. Om en bij de dertig zichzelf geworden, zal hij van nu of aan deze leeftijd als maatstaf voor
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geestelijke volgroeidheid beschouwen: eerst dan is men in staat
„zichzelf te kennen en het wezen der ware religie te begrijpen";
eerst tegen die tijd behoort men te beslissen, of men al of niet
priester of monnik worden zal.
Door het voile Leven gegaan, heeft Herasmus poeta et orator zich
ontwikkeld tot Erasmus philosophus christianus, die zich tot hoofdtaak gesteld heeft de griekse grondtekst van het N. T. z6 zuiver
uit te geven en opnieuw in het latijn te vertalen, dat het een reformatio et renovatio ten gevolge zal hebben van Kerk en maatschappij.
Dank zij de ontmoeting met Colet en Vitrier geheel tot zichzelf
gekomen, heeft hij de religieus-ethische traditie van de moderne
devotie, die hem als knaap tot een tweede natuur is geworden,
met de religieus-culturele van het italiaans humanisme organisch
verbonden, om met het beste wat hij uit de grieks-romeinse en
joods-christelijke oudheid heeft leren kennen, in zijn „Enchiridion Militis christiani" (15.01—o3) de grondslag te leggen voor
een ruimzinnige lekenreligie, waarin eloquentia, eruditio, simplicitas en dignitas verrassend samenvallen.
Kernidee van werk en titel gaan terug op de vulgaattekst van
Job VII 1 — Militia est vita hominis super terram — en op Ephese
VI, waar het militair bedrijf zo is vergeestelijkt, dat de oude
christenen zich milites Christi noemden. Later ontvingen vooral
heiligen die titel, en poogde het Leger der monniken hem voor
zich te monopoliseren. Militia werd verduitst door Ritterschaft. De
opvatting, dat het Christendom de ware adel is, was boven de
Rijn sedert Suso algemeen verspreid. Das leben des menschen ist
eine ritterschaft auf der Erde, heette het dan ook in de eerste duitse
bijbel, van 1466. In Vlaanderen was de militia amoris tot militia
Dei vergeestelijkt, en de Van Eyck's hadden op het gentse altaar
twee heiligen te paard als christenridders afgebeeld. De idee zat
in de lucht. Mede door Erasmus geinspireerd, zou Albrecht Diirer
het nog sterk middeleeuwse, duitse aspekt ervan in zijn beroemde
kopergravure „Kidder Dood en Duivel" (is 13 ) indrukwekkend
vereeuwigen.

IX. ERASMUS ALS OPVOEDER DER JEUGD
Het is duidelijk, dat indien van de schitterende
verwachtingen die men in de meeste kinderen kan
stellen, naarmate zij opgroeien, al minder terecht
komt, de foot niet bij de natuur, maar bij de opvoeding ligt.
QUINTILIANUS
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is niet toevallig, dat men Erasmus meermalen afgebeeld heeft met een vacs bloemen op zijn werktafel. Had
hij ze vroeger zelf niet geschilderd ? Zijn liefde voor de
natuur, vooral voor de lente was groot, en groter nog zijn
liefde voor de jeugd. Innige vriendschap, vooral met zijn leerlingen, was een van de sterkste behoeften zijns harten.
Erasmus was bisexueel. Dit schiep tussen hem en zijn vrienden en
pupillen psychisch weldra een intieme verhouding, die, als wij
zagen, sours physieke vormen aannam. Niet het dat, maar het hoe
is intusschen in alle Bingen de hoofdzaak. Men kan erop aan, dat
Erasmus' genegenheid voor de jonge Thomas Grey b.v. door een
diep socratische eros werd gedragen en tot het schoonste behoorde, wat deze ooit zoo beleven. Diens schotse gouverneur moge
nog zo vertoornd zijn geweest — ambtshalve had hij waarschijnlijk gelijk —, de engelse edelman bleef zijn goddelijke leermeester voor zijn 'even genegen, en bracht jaren later de oude
Erasmus te Bazel nog een vererend bezoek.
Erasmus' psychisch aanvoelingsvermogen was buitengewoon, en
de door zijn ziekelijkheid min of weer verwijfde geleerde placht
zijn leerlingen met bijna moederlijke zorgen te omringen. Hij
Wilde hun alles besparen, wat hij zelf in zijn jeugd, op school,
in het klooster, aan de universiteit, in het college Montaigu had
ervaren, behalve Ban van zijn moeder, zijn vader, Synthius,
Hegius, Agricola en Nikolaas Werner. Al zijn rijkdommen
van hart en geest stelde hij spontaan te hunner beschikking. Een
van de eerste paedagogische werken, die hij uitgeeft, is „Het Jongensboek Cato", een handboekje der moraal, dat hij met zorg
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metrisch heeft bewerkt, opdat het er gemakkelijk in zal gaan bij
de jeugd; een van zijn laatste de „Ciceronianus", waardoor hij
de arme jeugd onnodige intellektuele kwellingen hoopt te besparen; zijn latijnse „Samenspraken" wijdt hij ten slotte aan zijn
petekind, de noon van zijn bazelse uitgever Froben. Als het hem
oeconomisch beter gaat, laat hij begaafde jonge mannen op zijn
kosten studeren, en ten slotte vermaakt hij een deel van zijn bezittingen aan jonge bruiden en veelbelovende jongelingen: in
puellas nupturas, in adolescentes bone spei, besluit zijn testament.
De paedagogische aanleg zat hem zo diep in het bloed, dat ze
zich reeds in het klooster uitte: zijn grootste geluk was anderen
zijn vreugde in de studia humanitatis te doers delen, hen met raad
en daad bij te staan, en tot edele wedijver aan te zetten. Met zijn
parijse leerlingen gaat deze hypermoderne leermeester, zonder
ooit tot een vulgaire familiariteit te vervallen, in vriendschappelijk verkeer op voet van gelijkheid om. „Liefde tot de leraar is
de eerste graad van het leren — zal hij later schrijven — en de
grondslag alley studie onderlinge welwillendheid."
Zelfs bij het hoogste onderwijs schijnt hem onderricht, dat niet
op een vriendschapsverhouding tussen leraren en leerlingen berust, onvruchtbaar. Hij treft het trouwens met zijn eerste pupillen,
die hij dan ook als zijn oogappels liefheeft: begaafde, sympathieke
jonge mannen van goeden huize, in wier edel gezelschap hij alle
doorgestane ellenden vergeet. „Gegroet, gij die terecht mon joie,
mijn vreugde, heet!" — roept hij bij diens komst de jonge lord
Mountjoy toe, en een eindeloos spel van eruditie begirt, waarbij
Erasmus uitmunt infacetudo. Hij houdt ervan tussen de bedrijven
met zijn leerlingen luchtig converserend door de stad of de
natuur te zwerven, al, wat ze zo in het voorbijgaan opmerken,
geestig te commenteren, samen met hen onder levendige kout te
dineren — loqui sensa et bibere vinum zijn volgens Valla de Bingen,
die de mens van het Bier onderscheiden —, zich daarna onder
een of andere wingerd neer te zetten om hun ziel „met goede
letterer te spijzigen en met zoete woorden te drenken". Hij wil
de geleerdste en sympathiekste leraar zijn, die zij ooit hebben
'so
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ontmoet, zodat zij bij zijn binnenkomst uitroepen moeten:
„Daar heb ik eindelijk Erasmus, die ik zolang vergeefs heb gezocht. Nu bezit ik hem geheel voor mij zelf en verheug mij in
hem dag en nacht... Het lijkt mij, of de muren van mijn kamer
de Helicon omvatten. Als dat niet leven in het koor der Muzen is,
wat dan?"
Geen wonder, dat ook Mountjoy zulk een leermeester zijn leven
Lang dankbaar blijft en, zijn behoeften en noden kennende, na de
dood van Hendrik van Bergen hem als teken van dankbaarheid
een jaarlijkse uitkering toekomen doet van honderd kronen.
Erasmus blijft ook zijnerzijds met zijn oudleerlingen verbonden.
Wanneer hij weer eens naar Holland gaat, sleept hij naar de dan
te Haarlem vertoevende Willem Hermans een zwaar pak manuskripten en boeken mee, in de hoop van zijnbegaafde jeugdvriend
een groot graecus te kunnen maken. Diep is zijn teleurstelling, als
hij deze vroeger zo veel belovende poeet tot een vulgair patertje
goedleven vervallen vindt: „Op die reis heb ik twaalf kronen en
een vriend verloren" . Hij komt daar niet gemakkelijk overheen.
Als hij van 1511 tot 1514 college te Cambridge geeft, wint hij onmiddellijk het hart van de jeugd. Robert Aldridge schrijft hem
later, dat een enkel semester onder Erasmus' leiding, waar ernst
en luim elkander voortdurend afwisselden, hem onvergetelijk is
bijgebleven, en hij in die paar maanden meer geleerd heeft dan
gedurende jaren bij anderen.
Wanneer dan ook een engelsman van een zekere reputatie zich
over het lager onderwijs minachtend uitlaat, springt Erasmus onmiddellijk ervoor in de bres: Christus heeft het reeds voor de
kinderen opgenomen, en voor intellektuele en morele worming is
de jeugd de ideate leeftijd; men kan het werk van de eenvoudigste onderwijzers niet hoog genoeg aanslaan. Als de ander snierend
opmerkt, dat zo men Christus wit dienen, men beter doet religiosus te worden en in een klooster te gaan, antwoordt Erasmus
ter snede, dat volgens Paulus ware religie in daadwerkelijke
naastenliefde bestaat.
Colet, „de grote deken van St. Paul, die als Sint Paulus leerde
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en leefde", deed dan ook, wat hij kon, ter reformatio et renovatio
niet alleen van het door hem bestierde kerkelijke leven, maar
tevens van het onderwijs. Hij besteedde zijn ganse vermogen aan
inrichting, onderhoud en ontwikkeling ener moderne school,
waar onder leiding van William Lyly, die in Italie „het grieks van
de lippen der grieken geleerd had", een honderdvijftig-tal leerlingen of alle nacions and countres indifferently — meest londenaars
overigens — in een frisse, hygienische en humane omgeving werden opgevoed. Erasmus stelde in Coletus' onderneming het grootste belang, stond hem met raad en daad geregeld bij, en schonk
hem in „De Ratione Studii" (is 1 1) van zijn opvattingen inzake
het klassieke onderricht de eerste samenvatting.
Het onderwijs — vernemen wij — moet gericht zijn op kennis van woorden en zaken. Al begint men ook met het eerste, het is om het laatste begonnen. Hoe vroeger men er mee aanvangt des te beter, want de eerste
indrukken, ten goede zowel als ten kwade, zijn vrijwel onuitroeibaar. Grieks
en latijn zijn daartoe de ideale talen, nog te meer, omdat zij eigenlijk alle
kennis bevatten, die voor de mensheid van vitaal belang is.
Het taalonderwijs prikkele voortdurend het eigen initiatief der leerlingen.
Het beruste, meer nog dan op aktief lezen en schrijven, op converseren :
men leert een taal het beste door geregeld verkeer met wie Naar zuiver spreken. Men vermijde bij het onderwijs aan beginnelingen afgetrokken definities en dorre regels, houde zich bij het onderricht van het grieks liefst aan
Gaza's grammatica en voor het latijn aan de „Elegantiae" van Valla — zonder evenwel een blinde, onpersoonlijke echo van deze grote voorgangers te
worden — en ga overeenkomstig het bevattingsvermogen en de morele
belangen der leerlingen zo spoedig mogelijk over tot de griekse en latijnse
schrijvers zelf: waaruit kan men beter putten dan uit de heldere bron?
Voor de logika volge men Aristoteles, en late zich nimmer verleiden door
de onvruchtbare scholastische dialektiek, welke gevaarlijke Sirene al heel
wat intellektuele schipbreuken heeft veroorzaakt.
Men steune het geheugen door het behandelde goed te doen begrijpen,
logisch te ordenen, vaak te repeteren en door het maken van zorgvuldige,
heldere aantekeningen — de lezer ziet, hoe Deventer doorwerkt en de lijn
van Agricola verdergetrokken wordt. — Niet minder noodzakelijk is lezen
en herlezen — Erasmus wijst hier, echt nederlands, op de psychologische
betekenis van het visuele —; men hange aan de wanden in het oog springende schematische voorstellingen en brenge op daartoe geschikte plaatsen
en voorwerpen toepasselijke spreuken aan — hier worden we haast al te
braaf: ringen, bekers, deuren, wanden, vensterschijven, niets wordt door
hem in zijn ijver gespaard. —
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Hoe spoediger de leerlingen ook zeif beginnen te onderwijzen, des te beter:
eerst wie les geeft, bemerkt, wat hij zeif werkelijk weet of nog lang niet
voldoende weet.
Steeds kieze men de best denkbare leerstof, waaruit reeds volgt, dat de leraar
een man van eruditie en eloquentie behoort te zijn.
Om de klassieke letteren en de geschiedenis werkelijk te begrijpen is, behalve kennis van de oude mythologie — waarvoor Erasmus naar Boccaccio's
„Genealogia Deorum" verwijst —, een aardrijkskunde noodzakelijk, die
tegelijkertijd de kennis van flora en fauna der betrokken landen omvat en
als vanzelf in geschiedenis en cultuurhistorie overgaat.
Het ideaal is, dat elk kind, zodra het begint te spreken, onmiddellijk latijn
of zelfs grieks leert, wat echter slechts mogelijk is in bevoorrechte milieu's.
In elk geval beginne men op school dadelijk met tenminste een der beide
talen en lette vooral op de zuivere uitspraak en uitdrukkingswijze — de
grote italianen hebben hem de zin doen verstaan van de vorm —. Hoe meer
alles speelsgewijs en in verband met de dingen des dagelijksen levens geschiedt, des te beter. Hoofdzaak is, dat de leerlingen door uiterst gevarieerd
en levendig onderricht onophoudelijk zo worden geboeid en de thema's
der opstellen bij hen zulk een belangstelling wekken, dat zij als vanzelf een
schat van gezonde feitenkennis en ideeen verzamelen — men lere hen Socrates hoog boven Julius Caesar stellen — en in staat raken tot een vrij, zelfstandig oordeel, waarbij zij mede door het voorbeeld van de leraar tot edele
wedijver en goede arbeid worden gewekt.

Het gehele betoog had een sterk moralistische inslag en doer ons

thans meermalen verbalistisch aan. Doch voor zijn tijd was het
bizonder: een duidelijke poging om met aanleg, omgeving en
verschillende psychologische faktoren rekening te houden, waarbij Erasmus uitgaat van de behoeften van het kind, en op de
verantwoordelijkheid van de volwassenen ten opzichte van de
zo licht te misvormen jeugd de voile nadruk legt. En het sloeg
in: zou meer dan negentig malen worden herdrukt.
In hetzelfde jaar publiceerde Erasmus „De duplici Copia Verborum ac Rerum Commentarii duo", bestemd om de jeugd het
zuiverst en edelst latijn te leren, en weer opgedragen aan Colet —
Woodward merkt op, dat men de laatste tweehonderd jaar aan
dit werk veel te weinig aandacht heeft geschonken, ofschoon de
grote latinisten van de XVIe en XVIIe eeuw er niet minder aan
darken dan Erasmus en zijn tijdgenoten aan Valla's „Elegantiae": er verschenen daarvan niet minder dan honderdveertig oplagen —. Ook de „Concio de Puero Jesu", een lofrede op het
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kind Jezus werd voor Cole ys leerlingen geschreven. Op verzoek
van Lyly stelde Erasmus voorts „De Constructione octo Partium
Orationis Libellus" samen, een latijns leerboek, dat zowel in
Engeland als op het vasteland, zowel te Parijs als te Veneti6, te
Deventer als te Krakau zou worden uitgegeven, en nog min of
meer voortleeft in de latijnse grammatika van Eton College. Coletus' „Cathecyzon", „elementen ever christelijke opvoeding" zette
Erasmus metrisch om tot „Institutum Hominis christiani". En
van Gaza's griekse spraakkunst, die hij zelf bij zijn onderwijs aan
de universiteit te Cambridge gebruikte, gaf hij een latijnse bewerking.
Erasmus schreef niet alleen verschillende theoretisch- en praktisch-opvoedkundige werken, dock hield zich ook elders — o.a.
in de „Adagia'', de „Colloquia" en zijn steeds omvangrijker, internationale korrespondentie — telkens weer met paedagogische
vraagstukken bezig. Sinds het begin der XVIe eeuw werd hij op
dit gebied algemeen als gezaghebbend erkend en inzake benoeming van leerkrachten en regeling van onderwijs van de meest
verschillende zijden geraadpleegd.
Drie werken waren hem in dit verband bizonder dierbaar: „De
Institutione oratoria" van de reeds door Valla uitverkoren Quintilianus; het aan Plutarchus toegeschreven nept nociam ecycoy5jc,
en het tegen het einde der XVe eeuw te Parijs verschenen „De
Educatione Liberorum et eorum Claris Moribus" van de italiaanse
humanist Maffeo Vegio, waarin, op grondslag der klassieke
schrijvers, de modern-paedagogische opvattingen helder werden
samengevat. In verband met het feit, dat aan de meeste italiaanse
hoven het onderricht der jeugd van monniken en priesters op
humanisten was overgegaan, werden de nieuwe verhandelingen
over kinderopvoeding, die vroeger steeds van theologen stamden,
thans voornamelijk door leken geschreven, wat Erasmus, volgens
wie het onderwijs eens en voor goed uit de harden der duistere
clerken behoorde te geraken, slechts goedkeuren kon: Wilde de
moderne opvoeding slagen, dan had zij zo onbevooroordeeld en
zo wetenschappelijk mogelijk tegenover de dingen te staan en die
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voorwaarden te scheppen, waardoor elk de gelegenheid zou krijgen, zijn eigenaardige gaven vrij te ontplooien.
Diepste grondslag van Erasmus' paedagogische opvattingen en methoden
was scheppend vertrouwen in de jeugd. S c h e p p e n d vertrouwen, omdat
het best aangelegde kind buiten een waarachtig menselijke omgeving om
zelfs geen mens zou kunnen worden — zonder opvoeding is het gedoemd
te ontaarden tot „een onmenselijk monster" —; scheppend vertrouwe n,
omdat in elk kind andere menselijke mogelijkheden sluimeren, die men
eerbiedigen moet en alle kansen geven.
Op grond van de alomtegenwoordige religio naturalis meent de nederlandse
priester het voile recht te hebben zich aan te sluiten bij de grote griekse en
romeinse opvoedkundigen. Dogmatische stellingen of bij belsche uitspraken komen in zijn zuiver opvoedkundige theorieen weinig voor. Erasmus
is met Seneca 1 van oordeel, dat een werkelijke paedagogie moet uitgaan van
onophoudelijke waarneming en in de eerste plaats gericht moet zijn op het
voorkomen van verbastering en ontaarding: door slechte opvoeding gaan
oneindig veel menselijke mogelij kheden verloren.
De mens is Erasmus een maatschappelijk wezen, dat van jongs of op kameraadschappelijke wijze onderricht en opgeleid behoort te worden, zowel
naar lichaam als geest. Het physieke en psychische hangen even organisch
samen als een slak en haar huisje. Sana mens in .nano color° I zij daarom de
leuze. De opvoeding moet reeds lang voor de geboorte, met die van de
ouders beginnen, die voor het welzijn van hun kroost de eerste verantwoordelijkheid dragen en dus zelf lichamelijk en geestelijk gezond behoren te
zijn. Een redelijk man zoekt zich een welopgevoede, zedelijk hoogstaande
vrouw, uit respektabele ouders geboren en wake ervoor zijn kinderen niet
in dierlijke hartstocht of onwaardige roes te verwekken, daar dit de ziel
van de jeugd reeds voor de geboorte besmet — de erfelijkheidsfaktor speelt
bij Erasmus een belangrijke rol —. Zolang de moeder het kind draagt en
voedt, houde zij ziel en lichaam zuiver om het te vrijwaren tegen ongunstige psychische en physieke beinvloeding. Zij beware een opgewekte geest
en een rein geweten, want reeds „de moederschoot is de eerste school". Zij
zoge het zelf, volgens de eis der natuur. Is een min werkelij k noodzakelij k,
dan worde op haar lichamelijke en geestelijke gezondheid alle acht gegeven.
De familiespheer zij harmonisch, daar het jonge kind niet alleen lichamelijk,
maar ook psychisch zeer impressionabel, physiek en moreel uiterst kwetsbaar is en door slechte voorbeelden gemakkelijk te bederven. Daarom lette
men ook op het karakter der speelgenoten.
Erasmus juicht het toe, dat de moeders alles doen om te voorkomen, dat
hun kinderen schele of druipende ogen, slappe wangen, een schoftige rug,
kromme benen of horrelvoeten krijgen, doch betreurt het, dat men op de
dreigende morele en geestelijke misvorming van de jeugd zo weinig acht
geeft. Het kind is nog niet geboren, of onmiddellijk raadpleegt men de
1 „De Ira" II 2.t, 1-9.
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horoskoop om te weten, welke maatschappelijke kansen het zal hebben.
Doch men verwaarloost het allerkostelijkste: de stelselmatige verzorging
van zijn gemoed en zijn geest. Het gehele huis heeft men tot in de keuken
toe schitterend in orde, doch zijn kinderen laat men innerlijk verwilderen
en verworden. Rashondjes en -paarden, ja zelfs jonge papegaaien worden
niet alleen physiek uitnemend verzorgd, doch ook zo spoedig mogelijk afgericht. Op deze wijze is men zelfs in staat van beren en oliphanten koorddansers, van ezels hansworsten te maken. Natuurlijk behoren kinderen,
vanwege hun redelijke aanleg, niet afgericht maar zo vrij mogelijk opgeleid
te worden, doch Erasmus wil — om het eens montessoriaans te zeggen —,
dat de ouders zowel op intellektueel als moreel gebied voortdurend rekening houden met de door de natuur zelf aangegeven „gevoelige perioden".
De jeugdopvoeding beginne protinus a nativitate. Het maatschappelijk fatsoen worde eens en voor goed in de eerste jaren bijgebracht,waarbij men de
kinderen lere te gehoorzamen aan de eisen ener redelijke tucht.
Van het derde, vierde jaar af behoort het kind het eerste onderricht van deskundigen te ontvangen. Het is de periode der praeludia, die tot het zevende
jaar duurt, waarin de aarde moet worden bearbeid en toebereid en het eerste
zaad opgenomen. In deze phase late men vooral de physieke behoeften
gelden. De voeding zij overvloedig en goed, doch veeleer sober dan weelderig; maat houden in alles : niet te veel en niet te weinig slaap, voedsel,
kleding, enz.
Het leesonderricht zij van de aanvang af op spreekonderricht gebaseerd
— sonare prim= est, proximum legere — en met het leren van de letters verbinde men het leren der klanken. Om de kinderen de vormen der letters te
leren, geve men ze hun in het groot, uit ivoor vervaardigd, ter hand, of zelfs
— zoals ook Horatius het wilde — uit koek, opdat zij ze zowel geestelijk als
lichamelijk verorberen kunnen. „Genot is deugd", zou Multatuli hebben
opgemerkt. Inderdaad waarschuwt Erasmus, die Valla's en Hegius' opvatting aangaande voluptas en virtus deelt, er ernstig tegen, de kinderen onhandig van het goede af te schrikken : steeds verbinde men de voorstelling van
de deugd met aangename gevoelens. Het onderwijs geschiede al spelende,
per lusum.
Het onderricht zij steeds konkreet, in verband met het werkelijke Leven van
kinderen en mensen beiden, en wekke reeds bij de jeugd het eigen oordeel
op. De moraal zij er als vanzelf in gemengd: abstrakte ethische stellingen
hebben voor kinderen geen zin. Sterk dringt Erasmus aan op aanschouwelijk onderwijs, en in verband hiermee op verkeer met de levende natuur en
bezoek aan tuinen, akkers, landgoederen, allerlei gebouwen. Voor zover het
behandelde nu eenmaal niet te vertonen is, vervange men het door duidelij ke
afbeeldingen. Om de -werkelijkheid toch zoveel mogelijk te benaderen, geve
men de kinderen ervan in handen wat mogelijk is : als men over oliphanten
spreekt b.v. elpenbenen voorwerpen, die immers van oliphantstanden zijn
vervaardigd; als men de zee behandelt, schelpen van het strand afkomstig,
enzovoort.
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De tweede phase duurt tot het uiterst belangrijke veertiende jaar. Spel en
arbeid wisselen elkaar geregeld af, opdat de geest niet afgestompt worde.
Alle opdringen, overladen of forceren is uit den boze. De boeren rekenen
zelfs met de ouderdom der stieren, en passen het werk dier dieren aan hun
krachten aan. De gebruikelijke geweldsmiddelen en -methoden zijn eenvoudig misdadig : psychische zowel als physieke mishandeling, het gehele
stelsel der schooltyrannie behoort onmiddellijk te verdwijnen.
Tegen het achttiende jaar ga de algemene ontwikkeling in het zich bekwamen voor bepaalde vakken en maatschappelijke funkties over.
Met deze ontwikkelingsphasen, die door de natuur zelf warden voorgeschreven, hebben ouders en onderwijzers van den beginne af te rekenen.
Nimmer vergete men voorts, dat de onbewuste en bewuste ervaringen, die
het kind reeds voor de geboorte en in zijn prille jeugd heeft doorgemaakt,
levenslang doorwerken. Onberekenbaar groot is al dadelijk de betekenis van
de intieme verhouding tussen kind en moeder, aan wie de eerste opvoeding
vrijwel wordt overgelaten; van wie het de taal leert, waardoor de mens zich
van het dier onderscheidt en door wie het in beschaving en cultuur als het
ware ingewijd wordt. Hoe ontwikkelder zij is, des te beter : „liefde zonder
weten is als een schip zonder roer". Wat danken, om met Quintilianus te
spreken, de beide Gracchen niet aan de eloquentia van hun moeder Cornelia,
wier eruditio wij nog uit Naar brieven kennen, en die, als alle ware eloquentie en eruditie, met pietas gepaard ging. Zuivere zeden en zuivere taal is het
minste, wat men van een moeder kan eisen; in elk geval zuivere zeden. Wat
het vaderschap betreft, dit is niet gegrond in het vermogen tot verwekken,
dat mensen en dieren gemeen is, doch in het vermogen tot redelij k-zedelij ke
opvoeding der jeugd, op dat goddelijke gericht, waarom het in het menselijk
leven is begonnen. De opvoeder is zelfs de eigenlijke vader van het kind,
daar in een waarachtige gemeenschap geestverwantschap boven bloedverwants chap gaat.
Het menselijke, dat in elk kind anders aanwezig is, wacht om te worden gewekt en geleid, dank zij de ongelofelijke docilitas et imitandi dexteritas, physieke en morele vormbaarheid, der jeugd, wat echter, helaas, bij wangedrag
der ouders of onder ongunstige omstandigheden onvermijdelijk tot lichamelijke en geestelijke verwording moet leiden. Men vergete nimmer, dat
het verkeerde gemakkelijker is na te volgen dan het goede, daar het laatste
meer inspanning vergt. Er ga dus van de ouders en school een geregelde
invloed ten goede uit, want wij worden niet als mensen geboren doch daartoe gevormd: homines non nascuntur sed finguntur.
„De mensen uit de oertijd — heet het in „De Pueris statim ac liberaliter instituendis" (1 5 29) —, die zonder wet of tucht in wilde echt hun leven in de
bossen sleten, geleken inderdaad meer op dieren dan op mensen". Een
werkelijk mens kan nu eenmaal slechts door de rede worden gevormd. Terwijl het voor dieren normaal is om slechts hun drifters te volgen, wordt de
mens, die zich niet door weten en wijsheid laat leiden, tot benedendierlijke
hartstochten meegesleept: geen beest is zo gevaarlij k als een mens, die door
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eerzucht, gelddorst, toorn, nij d, vraatzucht of wellust voortgedreven wordt.
Wie zijn kind niet behoorlijk opvoedt, is die zelf wel een mens ? De ouders
zijn des te meer tot een redelijk-zedelijke opvoeding der jeugd verplicht,
omdat zij de kinderen niet alleen voor zichzelf, doch ook voor de gemeenschap voortgebracht hebben, en tegenover God en mensen rekenschap verschuldigd zijn van wat zij met hen hebben gedaan.
Iedere opvoeder heeft dus in de eerste plaats zichzelf op te voeden: zo de
ouders, zo de kinderen! Er zijn zelfs hele volken, die de jongens, als ze nog
nauwelijks droog achter de oren zijn, al op de oorlog africhten, hun leren
duister te kijken, het zwaard te hanteren en hun naasten wonden toebrengen.
Wat kan men als opvoeder met zulk een jeugd beginnen?
De mens is aangelegd tot daadwerkelijke redelijkheid, ratio, uit kracht van
zijn ingenium of intellectus ; hij neigt echter van zijn geboorte of veeleer tot
stultitia, onzedelijkheid en dwaasheid, wat zich praktisch in allerlei vormen van „barbaarsheid" — onwetendheid, onzedelijkheid, bijgeloof,
wreedheid, onrechtvaardigheid, onderdrukking, oorlog e. d. — uit. Intellektuele ontwikkeling alleen kan daarom niet baten, omdat zij bij slechte gezindheid verkeerd wordt aangewend. Het gaat bij de opvoeding dus om een
eruditio, die gericht is op wijsheid, sapientia, welke, tot begrip van zichzelf
gekomen, philosophia wordt. Door discipline, voorbeeld, waarschuwing —
d.i. door moraal — en door ervaring, scientia, moet bij de leerlingen de menselij ke natuur zo tot rede worden gebracht, dat ouders en leermeesters ten
slotte overbodig worden, en elk zijn eigen natuur vrij kan leiden: ratio ducit
naturam.
De bemiddelende faktor hierbij is het tweede menselijke kenmerk, de wil,
die zo gewekt en geprikkeld moet worden, dat de rudis massa van het physiek-instinktieve Leven herschapen wordt tot een welgevormde persoonlijkheid : niet een willekeurig of eigenzinnig individu, doch een even zelfstandig
als verantwoordelijk lid van de menselijke gemeenschap; een burger,
civic, in de hoogste zin van het woord.
Onderricht in philosophia — in de zin dus van praktische levenswijsheid —
is daarom van zo'n belang, omdat men er in een jaar meer door kan leren dan
door zelf dertig jaren te experimenteren: zij levert nu eenmaal de ervaring
der voorgeslachten over. Waarom dan onnodig proberen en riskeren, periculum facere et periclitari?
Vandaar de noodzakelijkheid, bij de leerlingen vertrouwen in de wijsheid
van de leraar, en vreugde in de studie te wekken. Zoals de medicijnmeesters
de bitterste pillen vergulden en verzoeten, moeten de onderwijzers, wat
noodzakelijk gekend moet worden, de jeugd aantrekkelijk weten te maken.
Hoofdvoorwaarde hiertoe zijn: eenvoudigheid, kortheid, duidelijkheid, ordelijkheid, afwisseling. Men stelle zijn leerlingen van welke leeftijd ook
nimmer voor ontijdige moeilijkheden, doch slechts voor zulke, die zij áán
kunnen, en waarop ze moreel en intellektueel zijn voorbereid. In plaats van
hen door dreiging en geweld op te drijven, prikkele men in hen de natuurlijke neiging om te overwinnen, en dele taktvol lof en blaam uit; het eerste
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zonder onredelijke hoogmoed te wekken, het laatste zonder kleinmoedigheid of wanhoop te veroorzaken. Elk moet niet alleen zijn deugden maar
ook zijn gebreken en zwakheden leren kennen: niets is meer uit den boze
dan de Palma perpetua.
Typisch middeleeuws doet Erasmus' opvatting aan, dat het lichaam slechts
in dienst zou hebben te staan van de geest en niet dan een middel voor een
doel zou wezen: het betrekkelijk recht van het physieke heeft hij niet voldoende erkend. Trouwens zijn theoretische psychologie berust nog geheel
op de kerkelijke van Thomas Aquinas. Wanneer hij echter nadrukkelijk
voor een teveel aan physieke ontwikkeling waarschuwt en min of meer uit
de hoogte verklaart, dat het er niet om gaat, athleten maar philisophen te
vormen, vergete men niet, dat zijn philosophia met schoolse geleerdheid niets
te maken had, en in zijn dagen lichaamscultuur vooral verbonden was met de
door hem als „barbaars" veroordeelde jacht en oorlog.
Modern daarentegen is de wijze, waarop Erasmus de vrouw in de algemene
ontwikkeling wil betrekken. Haar humanistische opvoeding is noodzakelijk :
voor de ontwikkeling harer persoonlijkheid, om haar ook in geestelijk opzicht een levensgezellin van haar man te doen zijn, en met het oog op de opvoeding harer kinderen. Dat zij mogelijk is, werd o.a. bewezen door de
geniale Cassandra Fidelis, die als een echte omnis homo vrijwel alle gebieden
der kennis beheerste, en door Poliziano met Pico gelijkgesteld was. Niet
slechts in Italie, maar ook in Spanje en Duitsland kon men onder adel en
burgerij reeds hoogstaande vrouwen ontmoeten in staat om zich met de
doctores te meten. Als het zo doorging — merkte Erasmus eens op —, zouden de vrouwen nog de leiding krijgen aan de universiteit...
Erasmus, wiens eigen aanleg voortdurend zulk een geweld was aangedaan,
dat hij zich levenslang een ongeneeslij k gewonde voelde, wilde dat men de
eigenaardigheden van ieder kind van jongs of zou laten gelden, en daartoe
niet slechts zou letten op instinktieve voorkeur en afkeur, lievelingsbezigheden, het gehele doen en laten, maar zelfs op de physionomie en de horoskoop van elk afzonderlijk. Bij voorbereiding tot, en keuze van een beroep
moest met dit alles rekening worden gehouden: niets is dwazer dan „een
ezel tot de Tier te dwingen".
Terwijl de middeleeuwse paedagogen uitgingen van het dogma en de leerstof, en daaraan de menselij ke persoonlijkheid onderwierpen, gaat Erasmus
uit van de rede en de persoonlijkheid, wier levende belangstelling in de haar
ter beschikking staande leerstof gewekt wordt, en wier intellektuele en morele ontwikkeling alles heeft te dienen. Feitelijk hebben arme kinderen dezelfde rechten op een goede opvoeding als rijke: elk mens komt als zodanig
het recht toe zich door „de ware studie" de hoogste adelsbrieven te verschaffen. Goede opvoeding is oneindig belangrijker dan hoge afstamming, en
ware eruditie het edelst denkbaar wapen. Dronkenschap, onzedelijkheid, en
allerlei misdaden en dwaasheden, die zowel onder hoge als lage standen voorkomen, zijn, afgezien van de quaestie der erfelijkheid, meest het gevolg van
gebrekkige of verkeerde jeugdopvoeding of omgang met slecht gezelschap.
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Men lette dan ook op de aard van de school, die de jeugd te bezoeken heeft.
Zowel de kloosterscholen als die van de broeders des gemenen levens moet
men zien te vermijden. Niet alleen worden de leerlingen daar in sombere
holen opgesloten, doch de leraren zelf zijn, indien al niet geestelijk misvormd, dan toch intellektueel ongevormd. „Een school moet openbaar zijn
of niet zijn", en in een even humane als humanistische geest worden geleid.
Wat komt er anders van de eloquentia terecht ?
Ware welsprekendheid is vrij uiten van wat men zich tot in het diepst van
zijn gemoed eigen gemaakt heeft. Het vele van buiten leren, dat aan de
meeste scholen en universiteiten vooral wordt geeist, heeft weinig zin:
de leerstof moet waarachtig toegeeigend worden. Ook de maag wordt maar
niet met een allegaartje volgepropt, doch ontvangt slechts het voedsel, dat
door het bloed kan worden opgenomen. Alles moet worden verwerkt tot
persoonlijk bezit, zoals bijen zich uit duizend bloemen honig toebereiden.
Om anderen daartoe te wekken, moet men er zelf toe in staat zijn, en daarom
kunnen de eloquentie en eruditie van ouders en leraren nooit genoeg ontwikkeld zijn: het gaat om het wekken van een tweede, hogere spontaneiteit,
waarin onze tweede, hogere natuur zich uit. Slechts wie weer „als een kind"
is geworden, en wie het kind een kind kan worden, kan -werkelijk onderwijs
geven. Het schoonste voorbeeld hiervan vinden wij in Christus' omgang
met de kinderen zowel als met zijn discipelen.

Zelf had Erasmus als opvoedkundige vooral te doen met de
oudere jeugd, meest begaafde, jonge mannen uit hogere kringen,
die, op de drempel van het maatschappelijk leven staande, min
of meer invloedrijke figuren beloofden te worden, en die hij met
de hem eigen overredingskracht voor reformatio et renovatio van
godsdienst en samenleving trachtte te winnen. Onderwiji werd
hij persoonlijk van jaar tot jaar nauwer in de brandende vraagstukken des tijds betrokken, zodat hij, als vanzelf, de opvoeder
van heel een nieuwe generatie werd.
Het weerspiegelt zich in zijn „Colloquia". De eerste en gemakkelijkste dezer uiterst levendige, latijnse samenspraken, die over
meer alledaagse onderwerpen en verschillende vormen van wellevendheid handelden, waren reeds voor 1500 speciaal voor zijn
leerlingen geschreven en oorspronkelijk niet voor publikatie bestemd. Door een vroegere leerling eenmaal in omloop gebracht,
verschenen zij sedert 1519 in geregeld herziene en vermeerderde
uitgaven, waar verschillende aktuele, godsdienstige, zedelijke,
maatschappelijke, paedagogische en hygienische vraagstukken
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besproken werden, en de schrijver op hoogst oorspronkelijke,
en vaak allergeestigste manier velerlei vormen van bijgeloof en
wangeloof uiterst vrijmoedig bespotte.
De welsprekende rotterdammer, die het oude latijn tot een levende moderne taal had weten om te toveren, bereikte als opvoeder,
moralist, literator en theoloog ten slotte zowel alien in Europa,
die naar persoonlijke eruditio et eloquentia, als die naar maatschappelijke en godsdienstige renascentia streefden. Er was geen grote
twistvraag, waarin hij niet werd gemengd. Indien hij er zichzelf
niet in betrok. Want hij moest overal zijn kritische neus in steken.
Zeker dus in het konflikt nopens oorspronkelijkheid en navolging
in het latijn, dat hem als letterkundige en paedagoog zo diep ter
harte ging.
De indertijd door Poliziano en Cortesio begonnen pennestrijd
werd door de jonge Pico en Bembo in 1512 voortgezet, en bleef
sedert aan de orde van de dag. In 1 520 verdedigde Erasmus
tegenover de ciceroniaan Longolius het vrije gebruik van het
latijn, en nog in 1528 wierp hij zich met jeugdig vuur midden in
de helium ciceronianum. Zijn hartgrondige afkeer van schoolse
regels, dogmatische stellingen, Bode kunstmatigheid en onhoudbaar absolutisme moest zich ook op dit gebied uiten: blijven wij
relativisten!
„De tijden zijn veranderd: onze instinkten, behoeften en ideeen
verschillen van die van Cicero" — heet het in de „Dialogus
Ciceronianus" —. De ware ciceroniaan doet als Cicero zelf, die
slechts kopieerde om te assimileren, en al wat hij aan oude waarden
overgeleverd vond, zichzelf en zijn eigen tijd ten dienste stelde.
De antieke deugden worden niet hersteld door allerlei vormen
van moderne degeneratie met frame, oude namen te betitelen.
Laat ons, de werkelijkheid onder de ogen ziende, onze taal zowel
aanpassen aan de moderne gedachten en gevoelens als aan de
politieke en maatschappelijke realiteit. De ciceronianen rekenen
niet met de culturele funktie der taal, hebben geen gevoel voor
de levende verhoudingen; vergeten, dat Cicero's geest noch diens
latijn de ganse oudheid konden omvatten, doch daar zelf slechts
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een deel van vormden, en dat zijn stijl slechts een der vele facetten
van de latinitas is geweest.
Bovendien behoort een taal zowel te zijn aangepast aan de behoeften des tijds waarin zij wordt gesproken, als aan die van
de persoonlijkheid, die zich van haar bedient. M.a.w. niet alleen
het objekt, ook het subjekt heeft onvervreemdbare rechten.
Hoe zou men voorts over Christus en het evangelie, waarin de
antieke philosophia haar hoogtepunt bereikte, kunnen spreken in
een lang v6Ordien reeds vastgestelde taal? Jezus zou dan Apollo
of Aesculapius, Maria Diana genoemd moeten worden, God de
Vader Jupiter Optimus Maximus. Daar al dergelijke uitdrukkingen onvermijdelijk allerlei verouderde verstands- en gevoelsassociaties wekken, valt men zodoende, of men wil of niet, tot
vroegere phasen van cultuur terug.
Tenzij de mens een aap of een papagaai, in dit geval van Cicero,
zou wezen, volge men Marcus Tullius na, zoals een vrije noon
zijn wader, een oorspronkelijk schilder zijn leermeester, en nooit
als een slaafs kopiist. Het is de geest, die levend maakt, de letter
is tot niets nut. Zijn feitelijk alle romeinse geschriften en dokumenten niet klassiek, voorzover daarachter het levende yolk der
romeinen staat ? Eerst wie, zelflevend, de latinitas als een levende
werkelijkheid in zich heeft opgenomen, en haar uit kracht der klassieke traditie tot een nieuwe, oorspronkelijke taal heeft omgezet,
heeft het recht zich op Cicero als zijn leermeester te beroepen.
Zoals het in zijn dagen op alle gebied der cultuur ging geschieden,
Wilde Erasmus, dat zijn leerlingen en tijdgenoten de ouden ook
hier zo tot voorbeeld zouden nemen, dat elk daardoor zichzelf
zou kunnen worden. Had al niet Petrarca naar aanleiding van
Quintilianus' veroordeling van de onzelfstandige navolging opgemerkt: „Hieruit is de toestand der scholastici te verklaren."
Evenals de moderne schilders, moeten ook moderne schrijvers
de fijnste roerselen van het menselijk gemoed weten te vertolken.
Een goed auteur munt uit door oorspronkelijkheid van gedachten
en Stijl: door die geheimzinnige kracht, die het kenmerk is van
het geniale, genius ille peculiarem et arcanam adferens energiam. Men
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wordt — zo houdt de nederlandse humanist zijn Internationale
leerlingen voor — slechts eens als Cicero geboren, dock nimmer
tot hem gemaakt; wat Marcus Tullius tot Marcus Tullius maakte,
kan joist niet worden nagevolgd. Elk oordeelkundig lezer wenst
het eigenaardige karakter van een schrijver in diens taal en stijl
terstond te kunnen herkennen...
Erasmus' opvoedkundige betekenis berustte in de eerste plaats op
zijn psychologische fijngevoeligheid. Zijn zielkundig empirisme
leidde hem tot dezelfde konklusie, als waartoe Cusanus door
dialektische bespiegelingen was gekomen: het hoogste recht en de
diepste behoefte van ieder om anders, d.i. om, in verband met alle
anderen, zichzelf te zijn. Waar en bij wie hij ook deze virtus ontdekte hetzij bij geleerden, dichters of schilders, raakte hij onmiddellijk in vuur.
Hier ligt het geheim van zijn liefde voor de jeugd, die hij vooral
bemint om haar spontaneiteit. Hij heeft dan ook te Bazel de jonge,
geniale schilder Hans Holbein nog niet leren kennen, of ze zijn
vrienden. Zij vatten elkander terstond en de een weet onmiddellijk, waar bij de ander scherts in ernst, en ernst in scherts overgaat.
De voor het humanisme blakende Hans verrast de Vorst in het
Rijk der Letteren met een stel vlotte, geestige kantverluchtingen
in diens „Lof der Zotheid“. Hij heeft daar ook Erasmus zelf, met
diens naam erboven geschreven, aan een plechtige studeertafel
gezeten, neergetekend. Als deze dan op een volgende bladzij een
min verheven epikurist in gezelschap van wijntje en trijntje afgebeeld vindt, schrijft hij er schertsend de naam van de jonge
Holbein. onder. Alsof hij zeggen Wilde: „Ik ben evenmin zo'n
boekenwurm als jij zulk een losbol. Maar ik begrijp je spontane
artistenleven volkomen.”
Holbein krijgt de kans, verschillende titelplaten voor Erasmus'
werken te leveren — wat hem in geheel Europa welbefaamd
maakt — en Erasmus laat zich telkens weer door hem schilderen,
omdat deze jonge man — een doodgewone leek — uit kracht van
zijn ingenium hem begrijpt. Hij kan diens oeconomisch geworstel
niet aanzien; doet wat hij kan, om hem door Morus in Engeland
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bekend te maken, en weet zelfs te bewerken, dat Holbein door
zijn grote britse vriend in diens beroemde huffs te Chelsea als gast
wordt opgenomen.
Met het hem eigene, door de rotterdammer hoog gewaardeerde,
psychologische realisme schildert deze de ganse familie Morus —
het stuk ging helaas verloren — en zendt een meesterlijke schets
ervan naar zijn vereerde, te Bazel gebleven Erasmus. De oude
strenge grootvader John More, Thomas More zelf in al zijn
waardigheid en zijn zoon John, zijn tweede vrouw, zijn dochters,
verschillende verwanten en de huisnar zijn in een halve cirkel zo
afgebeeld, dat John en Thomas zich traditioneel-patriarchaal in
het midden bevinden. Doch het meest op de voorgrond zit More's
geleerde, hoogbegaafde dochter Margaretha — zij vormt op zichzelf een volkomen renaissancistische figuur — en alle vrouwen
zijn gewapend met een boek! Erasmus is overgelukkig: zijn ideaal
der moderne opvoeding is op de schoonste wijze verwerkelijkt.
Onderwijl gaat Holbein in Engeland met het portretteren van de
machtige Warham, de geleerde Fisher, de vrome Colet voort,
om het ten slotte tot hofschilder te brengen.
Even moederlijk mild en kameraadschappelijk aanmoedigend
verhoudt zich Erasmus tot zijn meer dan twintig jaar jongere,
geniaalste leerling en vurigste medearbeider Johannes Lodewijk
Vives, die hem als zijn „ware vader" vereert — praeceptor optime
et carissime: mi praeceptor et pater noemt deze hem: zijn allerbeste,
allerliefste leraar en vader —.
Afkomstig uit een der brandpunten der iberische cultuur, waar de
heidens-, de christelijk-romeinse, en later ook de arabische traditie zich met de spaanse op hoogst eigenaardige wijze hadden
verbonden, deelde el gran Valenciano „Juan Luis Vives (1492-1540)
zijn geboorteland met Seneca en Quintilianus en zou later zelf
„een tweede Quintilianus" worden genoemd. Terwijl hij opgroeide, drong de renaissance vanuit Italie Spanje binnen. Onder suggestie van zijn scholastieke leraars, Wilde hij er aanvankelijk niets
van weten; schreef er als knaap scherp tegen.
Te Parijs kwam de jonge Vives in aanraking met de laatste uit164
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lopers van de nederlandse devotio moderna. De gentenaar Jan
Dullaert, een vriend van de parijse universiteitsuitgever, de vlaming Bade, en de spanjaard Gaspard Lax, die Christus Optimus
Maximus hoog boven Caesar Optimus Maximus stelde, wisten
bij hem de eerste belangstelling voor de stadia humanitatis te wekken. Buiten het officiele onderwijs om begon Vives, in kontakt
met de natuur en enkele vrije, humanistisch denkende geesten,
zich autodidaktisch te ontwikkelen, en bestudeerde o.a. Maffeo
Vegio's „De Educatione Liberorum et eorum Claris Moribus".
Doch eerst te Leuven, onder Erasmus' invloed, werd hij geheel
voor de nieuwe ideeen gewonnen.
Vives leefde namelijk Binds 1512 in Vlaanderen, dat na het huwelijk van Philips de Schone met een spaanse prinses politiek, oeconomisch en cultured in allerlei opzichten met het iberische
schiereiland verbonden was. Brugge, met haar „brave bevolking
en welgeordende regering", waar toen heel wat spanjaarden
woonden, beschouwde Vives weldra als zijn tweede vaderland —
hij zou bier later ook een spaanse, Margareta Cervant huwen —.
In 1519 publiceerde de jonge geleerde zijn beroemde latijnse
strijdschrift „Tegen de Pseudo-Dialektici”, door Watson „een
meesterstuk van paedagogisch schelden" genoemd. Wat zou hij
niet willen opofferen aan geld, kleren, boeken en geriefelijkheden,
om van de waanzin of te komen, waarmee men zijn hersenen van
kindsbeen of volgepropt had! Toornig keerde hij zich tegen elk
officieel-wetenschappelijk gezag en het hersengespin der doctores
die, totaal vervreemd van de werkelijkheid, „van de logica een
doel, in plaats van een middel hadden gemaakt". Indien hun verdorven latijn in de volkstaal werd overgezet — schreef de spaanse
aristokraat —, zou de ganse menigte handwerkers, „fluitend,
schreeuwend, en met hun werktuigen kletterend, de dialektici
wegjouwen uit Parijs... Uit de diepte zie ik verandering komen.
Onder alle naties springen mannen op met heldere, uitmuntende
en vrije intellekten, die genoeg hebben van slavernij, besloten zijn
het juk van deze tyrannie zich van de hats te schudden en hun
medeburgers op te roepen tot vrijheid".
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Erasmus, die in die dagen te Leuven als een ware Koning der
Letteren de scepter zwaaide, had de jonge Lodewijk van wege
diens grote begaafdheid onmiddellijk onder zijn intiemsten opgenomen. „Ik zou in deze eeuw nauwelijks iemand kennen, die
ik met hem gelijk zou kunnen stellen" — verklaarde hij geestdriftig „Spaans, met een fijne inslag frans, dank zij een verblijf van enige jaren te Parijs — men ziet, hoe Erasmus de franse
geestesgesteldheid waardeert, waardoor hijzelf ook sterk was beinvloed — doet Vives door zijn grote eruditio Cicero en Seneca
herleven." Wanneer Morus, die intussen undersheriff van Londen
is geworden, doch zijn oude liefde voor het humanisme niet
heeft verloochend, Erasmus uiterst waarderend over de werken
van Vives schrijft — de elegantste en geleerdste, die hij kent —,
antwoordt de ander onmiddellijk: „Het verheugt mij, dat ons beider oordeel over het ingenium van Ludovicus Vives overeenstemt.
Hij is uit het getal dergenen, die de naam Erasmus in de schaduw
zullen stellen... est animo mire philosophico". De ideale leermeester
heeft zijn ideale leerling gevonden, en doet wat hij kan, om deze
zijn kans te geven.
Vives muntte uit als paedagoog en begon, door Erasmus ' werken
en aanmoedigende woorden geinspireerd, ook over opvoedkunde
te schrijven. Hij raadpleegde hem op lit gebied voortdurend, zou
door briefwisseling jaren tang met hem verbonden blijven, om
hem op de duur inderdaad als denker en geleerde te overtreffen.
0 mi Erasure — schrijft hij in 1519 uit Parijs — gij moest
eens weten, hoe bier uw werken worden gewaardeerd! En hij
dringt er bij hem op aan, al zijn geschriften zo te ordenen en uit
te geven, dat voor het nageslacht niets zal verloren gaan. Zijnerzijds beveelt Erasmus de geniale spanjaard als opvoeder tot in de
hoogste kringen aan en weet ervoor te zorgen, dat de welvarende Morus de arme Vives financieel ondersteunt.
Deze bereidde toen joist, op voorslag van Erasmus, een nieuwe
uitgave van Augustinus' „Civitas Dei" voor, die hij aan Hendrik VIII van Engeland zou opdragen. Het verzekerde hem niet
slechts de bescherming van de britse koning, doch versterkte
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tevens de sympathie, die diens onderschatmeester More voor hem
koesterde, van wie de „Godsstaat” een oude vlam was. Zodat in
1523 Vives tot tutor van prinses Mary werd benoemd: tezamen
met de staatsman Morus en de arts Linacre, twee vrienden van
zijn beste vriend Erasmus, werd de spaanse rhetor aangewezen om
voor haar opvoeding zorg te dragen.
Vives ontwierp in die dagen ook een plan voor jongensopvoeding
met het oog op de zoon van Erasmus' oudleerling Mountjoy, die
hij in het kosmopolitische Brugge had leren kennen, en gaf weldra te Oxford college over rhetorica. Hij vatte dit yak nog encyclopaedischer op dan zijn landgenoot Quintilianus, zodat er zelfs
britse antiquiteiten onder vielen, o.a. de handelsreizen der phoeniciers naar Engeland, die hem als spanjaard bizonder hadden getroffen.
In 1524 publiceerde Vives voor prinses Mary zijn „Satellitium" of
„Symbola”, een boek met spreuken en regels, geheel in de geest
van Erasmus geschreven, benevens een „Inleiding tot de Wijsheid”, die door Erasmus in zijn paedagogisch werkje „De Civilitate Morum puerilium" (1526) nagevolgd werd: beide moraalphilosophische handboekjes voor studerenden, gebaseerd op Plato, Aristoteles, Cicero, Seneca, Epictetus, Plutarchus en de evangelien, waarbij de schrijver uitgegaan was van de erasminiaanse
vooronderstelling der wezenlijke eenheid van de religio naturalis
en de philosophia Christiana. Men heeft ze een soort renaissancistische „Imitatio Christi's genoemd, kenmerkend voor de pietas
litterata uit dit tijdvak. Inderdaad zijn deze geschriften, vergeleken
bij Thomas a Kempis' „Navolging" een paar flinke passen vooruit in de richting van het vrije denken, of liever nog: van een
vrije religie, waarin „de absoluutheid van het Christendom" is opgeheven.
Vives, die met Cusanus en Erasmus de vernieuwing des tijds ten
slotte van „idioten”, simpele leken, verwachtte, drong bij Hen-drik VIII aan op stichting van een soort volksuniversiteit om de
jeugd in sociaal, moreel en geestelijk opzicht gezonde ideeen bij
te brengen. Eenmaal van de juiste maatstaven voorzien, zou ze
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aan uitwendige vormen en ceremonien niet meer de voorkeur
toekennen, terwijl een goede kennis der letteren haar afhouden
zou van onredelijk getwist en gekijf. Buiten vera religio vat immers niemand: zelfs niet het vulgus. Ook dit behoort dus, dank zij
duidelijk onderricht in de volkstaal, aan oudwijfse fabelen en zinledig ritualisme niet Langer zijn tijd te verspillen.
De pietas litterata had volgens de grote valenciaan alle klassen en
lagen der samenleving te doordringen: Wilde ook niet de grote
rotterdammer de verborgenheden van het Christendom algemeen
bekend doen maken, evulgare, met het oog op een renascentia van
mens en maatschappij, waardoor de persoonlijke vrijheid, de
vrije persoonlijkheid onder alle rangen en standen ongekend kans
zou krijgen. Zoals — had deze hem meermalen verklaard — een
zeker snort opvoeders door hun gewichtigdoenerij bij veel kinderen een afkeer van de letteren wekt, hebben zogenaamde godgeleerden de philosophia Christi, het bekoorlijkste dat bestaat, voor
tallozen tot iets lugubers gemaakt; trachten wij de ware wijsbegeerte zo puur en simpel te vertolken, dat zij „reeds bemired
wordt door de jeugd".

X. ERASMUS ALS OPVOEDER VAN ZIJN TIJD
Hij komt niet slechts op voor een renaissance der
letteren, doch voor een wedergeboorte van de
volledige mens en de ganse maatschappij. Politiek,
moraal en godsdienst — alles tracht hij te humaniseren.
HENRI PIRENNE

B

ij Erasmus als opvoeder der jeugd gaat de praktijk aan zijn

program vooraf; bij Erasmus als opvoeder van zijn tijd het
program aan de praktijk. Wij vonden een eerste formulering ervan in zijn boek tegen de barbaren: Terug tot de ouden! En
hoorden de rotterdammer in de „Adagia" vervolgen: Met de
ouden, tegen het ontaarde heden, op voor een nieuwe tijd! Hoe
dit bedoeld was, werd dan in het „Enchiridion" aangegeven, en
bevestigd door Erasmus' Leven.
De strekking van het schijnbaar wereldvreemde „Handwapen"
of „Handboekje" was inderdaad diep revolutionnair: gold een Umwertung alley Werte. Kidders, priesters, monniken, mystieken en
leken werden nog slechts als christenen erkend, voorzover zij zich
door dat typisch-menselijke of goddelijke kenmerkten, waardoor
adel, geestelijkheid, kloosterwezen, mysticisme en esoterisme wezenlijk werden opgeheven. De schrijver was tot die oerchristelijke opvatting der militia Dei weergekeerd, die z.i. met de stoicijnse samenviel en volgens Welke de goddelijke krijgsdienst zich
niet door officiele kentekenen of gebruiken, doch slechts door
morele eigenaardigheden van de krijgsdienst deter wereld onderscheidde. Dat het hier, veeleer dan om iets speciaal christelijks,
om iets algemeen menselijks ging, blijkt uit het feit, dat Erasmus
het door hem zo juist uitgegeven „De Offices" van Cicero eveneens een enchiridion of pugiunculus genoemd had, doeltreffender
dan de vulcanische — d.i. metalen — wapenen van Achilles en
Aeneas, dat, door wie aan „de ware onsterfelijkheid" deel
wilden hebben, onophoudelijk behoorde te warden gehanteerd.
Zonder het magisch-hièrarchisch apparaat der Kerk te onttake169
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len, verklaarde Erasmus het principieel overbodig. Wie het behoefde, kon er zich van bedienen, mits zijn „ceremonialisme" op
dezelfde verinnerlijking was gericht als waartoe de mondige christen zonder omwegen kwam. Ware religie was een met die universele moraal, waarvan Socrates en Christus het grote voorbeeld
hadden gegeven. Niet alleen magie en ritualisme, ook mythologie
en messianisme waren hiermee wezenlijk opgeheven: ware imitatio
Christi bestond in het als wijs (be)gerige, philosophus, naar die volstrekte wijsheid streven, die een was met de hoogste liefde. Vandaar dat Erasmus zijn „En.chiridion" als „een soort kunst der
vroomheid" kon karakterizeren.
Erasmus helleniseerde op ideologisch gebied het evangelie zeker niet minder dan dit in de kunst door NiccolO Pisano was geschied: van de phantastische, joods-eschatologische- traditie, die in het N. T. doorklinkt, werd
vrijwel niets meer vernomen. Uit de spheer van het heteronome geloof
werd de religio in die der autonome wijsheid overgebracht. Wat bij Paulus
„geest", „innerlijke mens" heette, werd bij Erasmus ratio ; de bijbelse
„boosheid", malitia, stelde hij gelijk met de stoicijnse „dwaasheid" stultitia;
de befaamde Slang was hem, als de Duivel, een legendarisch symbool —
waardoor de erfzondeleer haar historisch-soteriologische en metaphysische
grondslagen verloor —. Christus, pietatis exemplum, was de belichaming der
wijsheid, sapientia. En wanneer Erasmus tegenover de driften des vleses en
de onrust, haat en slavernij deter wereld het christendom als spiritus, pax,
amor et libertas verheerlijkte, geschiedde dit veeleer in platonisch-ciceroniaanse, dan in paulijns-evangelische geest. Wat de kerkelijke dogmata en de
uiteenzettingen der grote doctores aangaat, deze werden zoveel mogelij k
genegeerd; bleken voor zijn redelijk betoog vrijwel overbodig.
Zodra men de latijnse en griekse letteren als een tweede 0. T., een ander
praeludium op het evangelie, begrijpt, blijkt volgens Erasmus de wijsbegeerte overal op Christus en de scientia Dei betrokken, een wijsheid, die
dwaasheid der wereld is, hierin bestaand, dat men niet anderen, maar zichzelf overwint, lichaam en ziel verheerlij kend in de geest — naar aanleiding
van I Korinthe I 18-z8, III 18-19 e.d. speelt Erasmus hier, naar Paulus'
voorbeeld, reeds geheel op dezelfde wijze met de begrippen stultitia en
sapientia als later in zijn „Laos Stultitiae" of „Lof der Zotheid" —.
Paulus, Origenes en Pico wisten de latijnse, griekse, hebreeuwse letteren
vol mysteria, slechts met verachting van de letter te ont-dekken. Dit geldt
ook van 0. en N. T., die, als Alcibiades' silenen, onder vaak onogelijke
omhulsels goddelijke schatten bergen. Onmogelijk, het verhaal van de schepping van Adam uit klei, Eva uit een rib, de sprekende Slang enz. letterlijk
op te vatten. Het is alles even onwaarschijnlijk als de fabelen van Prometheus, Tantalus, Hercules, de beker van Circe, al heeft het een diepere zin.
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Dit geldt ook van wat men leest over Simson, David en Goliath, e.d. Zelfs
het N. T. heeft een schijnbare en een werkelijke betekenis : moest de lichamelijke Christus niet verdwijnen, opdat de Geest kon verschijnen? God is
geest, en waar de geest is, is de vrijheid: als filii Dei zijn de christenen tot
vrijheid geroepen.
Volgens Jezaja verafschuwt de godheid onwaarachtige wierook en onvruchtbare ceremonien: vera religio bestaat uit recht doen en weldoen. Dat het
hierbij vooral om zuivere gezindheid gaat, heeft ook Cato geweten:
Si deus est animus, nobis ut carmina dicunt,
hic tibi praecipue sit pura mente colendus.
Weinigen slechts gaan de dingen zo ter harte, doch zij beleven het hoogste.
Hun archetypus is Christus, de levende simplicitas, paupertas et veritas, in wie
alle motieven voor een gelukkig bestaan zijn saamgevat.
Van deze eeuw geldt echter veeleer Horatius' :
0 cives, cives, quaerenda pecunia primum,
virtus post nummos ?
Geld wordt boven deugd, losbandigheid boven zelfbeheersing gesteld. Vergeleken bij het edelst heidendom is het z.g.n. christendom diep gezonken.
Oudtij ds werden niet alleen van narrenwagens of veilen en eerzuchtigen
bespot, doch laakten in de heidense theaters ook dichters de publieke on.deugden onder toejuiching des yolks. Hoeveel edele karakters leefden er
toen, wier gelij ken thans, nu niets schandelijker schijnt dan werkelijk deugdzaam of christen te zijn, zeer ver zijn te zoeken.
Nog altijd echter blijken wie in het oog der wereld zwak, dwaas en van
geringe afkomst zijn, goddelijk uitverkorenen. Vera nobilitas bestaat in
.het verachten van de nietsbeduidende adel en in het dienen van Christus;
vera voluptas in het zich aan die hoogste vorm van liefde wij den, waarin
daadwerkelijke naastenliefde en waarachtige eigenliefde samenvallen. Geen
groter stultitia dan in bekrompen zelfzucht alles voor zich vergaren 1.
Word in deze wereld niet gelij kvormig, doch word hervormd in de vernieuwing uws gemoeds, reformare in novitate sensus tui. Volg in beginseltrouw
brahmanen, cynici en stoicijnen na. Bestrijd in godslasteraar of turk het verkeerde, doch nimmer de mens, zodat „de goddeloze, waartoe hij zichzelf
gemaakt heeft, omkomt, doch de mens, die God gemaakt heeft, wordt behouden". In Christus is geen onderscheid tussen edelen, boeren, poorters,
italianen, germanen, galliers, Britten, geleerden, clerken, monniken en
idiotae, leken. Het christelijk eenheidsbesef strekt zich tot over vijanden uit.
Vim vi,inquiunt,ius est repellere — men zegt, dat ieder het recht heeft geweld
met geweld te weerstaan —. In de Bergrede heeft onze imperator Christus
echter een andere wet gegeven: kwaad te vergelden met goed. Geldt dit
slechts voor „discipelen en volmaakten"? Neen! raadpleeg slechts Paulus,
die ware wet- en rechtsgeleerde : „Vergeld nimmer kwaad met kwaad...
1 Stulte ... Lukas, XII, zo.
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Noli Vinci a malo sed Vince in bond malum, word niet door het kwade overwonnen, maar overwin het kwade door het goede".
Meen evenmin, dat alleen monniken paupertas geboden, en hun slechts
eigendom, proprietas, verboden zou zijn. Zelfs voor vorsten is geen schoner
voorbeeld denkbaar dan rex Jesus, en niet Hannibal, Alexander of Caesar.
Christenen immers oefenen geen macht uit, maar dienst. Namen als „aposter, „herder", „bisschop" betekenen geen souvereiniteit, maar funkties.
Titels als „paus" en „vader" hebben slechts op gezindheid betrekking.
Christus stierf niet om ritualisme, maar liefde te leren: nonjudaisare sed amare.
Volgen wij niet het onvruchtbaar gedoe der christelijke massa na, die, zich
eindeloos bekruisend, telkens weer voor het crucifix neervalt, maar de heldhaftige deugden van de gekruisigde zelf. Het kruis leert niet anders dan die
viktorie over alle drifters, waarvan reeds Socrates heeft geweten. Gelukkig
de dwaas, die wijs is in Christus; ongelukkig de dwaas, die deze wijsheid
niet kept...
Militia Christi is heel jets anders dan de meeste monniken menen: monachatus non est pietas, al kan het monniksleven bepaalde personen moreel ook
ten goede komen. Het christendom bestaat evenmin uit lid zijn van de
Kerk : baptiratus es : ne te protinus christianum putes. Hoofdzaak is niet, dat het
lichaam met water besprenkeld, doch dat de ziel gereinigd zij, al ware men
niet gedoopt. Evenzo met de biecht : de ware biecht is het haten der zonde.
En wat de mis betreft, het gaat er slechts om, dat men Christus geestelijk
opneemt — van andere sakramenten is in het „Enchiridion" geen sprake
Vasten, nachtwaken, gebeden, kastijdingen, eindeloos reciteren van psalmen hebben als zodanig geen waarde, sola nihili stint. Onderlinge liefde is de
ene, grote wet des christendoms 1.
Wie daarnaar leeft, bereidt zich, met Socrates, per philosophiam voor op het
even natuurlijk als onvermijdelijk verschijnsel des doods. Heeft hij reeds
niet aan het eeuwige leven deel? Intussen richt hij zijn aardse bestaan op
vernieuwing van persoonlijkheid en maatschappij.
Ziedaar, van velerlei bewuste en onbewuste verbloeming en zestiend'eeuwse
langdradigheid ontdaan, de kerninhoud van dit strijdschrift, dat, na een
tiental jaren vrijwel onopgemerkt te zijn gebleven, zijn zegetocht door West
Europa zou beginnen, en overal in de volkstaal worden overgezet.

Erasmus' kernovertuiging was deze: het christelijke is het normale.
Was Christus in het idealistisch neoplatonisme der florentijnen
vooral een goddelijke gestalte, als b.v. Orpheus, geweest en de
mens er verheerlijkt als Deus in terris, God op aarde, — was hij in
Cusanus' metaphysische dialektiek de nog altijd abstrakte, wezenlijke mens gebleven, volgens Erasmus' realistisch getint, religieus moralisme was hij veeleer de norm van het menselijke, of
1 Johannes XIII 34.
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liever nog, werkelijker: de normale mens. Niet, dat de hollandse
humanist de idealistische of metaphysische betekenis der Christusfiguur geheel zou hebben ontkend. Doch alle overdreven
idealiseren en spekuleren wantrouwend, Meld hij zijn aandacht
vooral op de levende mens en het menselijke leven gericht.
Vandaar zijn waardering voor Socrates, die de philosophia van de
hemel op garde gebracht had, en voor Plutarchus, die haar in het
alledaagse leven getracht had door te voeren. Het bovenmenselijke en bovenwereldlijke, waartoe het italiaanse humanisme zich
steeds pathetischer poogde te verheffen, was voor Erasmus een
wel zeer schone, doch al te phantastische fiktie. Hij hoedde zich
op geestelijk gebied voor elke barokke zwelling: de mens was
geen God; zelfs de goddelijkste mens — de Christus — nog een
al te menselijk mens.
Erasmus weet trouwens uit ervaring, dat er geen geluk bestaat,
waarin zich niet een zekere pestis mengt. Bijna boeddhistisch-pessimistisch kan hij over het Teed schrijven, waaraan de mensenkinderen onderworpen zijn. Doch gemeenschappelijke Hood wekt bij
hen bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid en behoefte aan
physieke, morele en culturele gemeenschap. Daardoor slechts hebben zij zich in de loop der eeuwen uit een toestand van dierlijke
barbaarsheid min of meer weten te verheffen tot een staat van
menselijkheid, dank zij vooral de overgeleverde, voortdurend
rijkere ervaring der voorgeslachten, die uit de overal ter wereld
verspreide adagia blijkt. Volstrekte wijsheid moge onbereikbaar
wezen, men kan, rnits wijs (be) gerig, oneindig toenemen in sapientia.
Enkeling en gemeenschap hebben dus een eeuwige reformatio te
verwerkelijken, die slechts in zover gelukt, als men zich aan het
normaal-menselijke of christelijke, d.i. aan het universeel-redelijke houdt. De menselijke persoonlijkheid is een faktor in de cultuurhistorie: vervult daarin een verantwoordelijke funktie. Haar
vrije wil, liberum arbitrium, is in de wereldontwikkeling een onmisbaar element.
Erasmus is te zeer relativist — zijn levenservaring heeft hem ook
te bescheiden gemaakt — om des mensen wil als iets volstrekts
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te beschouwen., ook deze is volgens hem, als wij in het vorige
hoofdstuk zagen, door allerlei erfelijkheidsfaktoren en sociale
voorwaarden bepaald. Individueel- en sociaal-psychologisch is
het echter van belang vast te stellen, dat Erasmus de geschiedenis
als een proces van menselijke zelfverwerkelijking begrijpt, dat buiten het gevoel, het bewustzijn en de wil der betrokkenen om niet
kan. plaatsvinden. Het behoort gericht te worden op het humane, dat volgens Erasmus, typisch nederlands, de inhoud van
het humanisme vormt. Anders vervalt men tot stultitia, dwaasheid, die als een staartster allerlei vormen van barbaarsheid onverbiddelijk met zich sleept.
De christelijke gemeenschap vorme een kosmopolitische samenleving,
waarin het nationale en het partikuliere slechts zeer betrekkelijk gelden. Zij
is in drie spheren verdeeld:
De eerste is die der hierarchie, Wier vertegenwoordigers zich alleen met
geestelijke en algemeen-menselijke belangen hebben bezig te houden en in
imitatio Christi behoren uit te munten. Alles verlaten hebbende om Christus
te volgen, kenmerken ze zich door paupertas, eenvoudig leven. Hoe hoger
zij stijgen in rang, des te nederiger staan zij het christelijk yolk ten dienst,
o icium et caritas. Niet gekomen om te heersen, maar om te dienen,
is alle wereldlijke heerschappij, dominium et potestas, hun vreemd — Erasmus volgt in dit opzicht Marsilius van Padua, Ockham, Valla en Wessel —.
Indien de kerkelijke autoriteiten ergerlijk van hun macht misbruik maken,
heeft zelfs de eenvoudigste gelovige het recht, hun op grond van geweten
en H. Schrift zijn gehoorzaamheid op te zeggen.
De tweede spheer omvat de wereldlijke overheden, die Christus niet minder hebben te dienen, en wel door te waken voor recht, welvaart en vrede.
Slechts in het alleruiterste geval is oorlogvoeren hun geoorloofd, doch ook
dan: liever nog te vermijden. Daar zij in talloze wereldse belangen zijn betrokken, dreigen zij steeds weer door verkeerde driften te worden meegesleept. Het is daarom de taak der geestelijkheid, de wereldlijke macht te controleren en voor alles bloedvergieten te voorkomen, daar oorlog tussen
christenen erger dan broedermoord is. Hoofd der ganse christenheid, heeft
vooral de paus als arbiter een grootse taak. Breekt ondanks alles toch oorlog
uit, dan heeft de hogere geestelijkheid te doen, wat mogelijk is, om die te
beperken en bekorten. Zoals de priestess in dienst staan van de gelovigen,
staan de vorsten in dienst van de volken: ook zij hebben geen recht op
dominium, doch zijn verplicht alle zaken in het belang des yolks te behartigen :

administrare.

De derde spheer is die van het gewone yolk, promiscuum vulgus, dat zo goed
als vorsten en geestelijken deel uitmaakt van het ene lichaam van Christus.
Het is de taak van de clerus, het door woord en daad tot deugd te wekken,
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terwijl de vorsten nimmer mogen vergeten homines natura liberos, dat de
mensen vrij zijn van nature, en alle politiek gezag ten slotte berust op toestemming des yolks, die het aan zijn overheid overgedragen heeft: consensus
populi. Het ideaal is zelfs, dat een vorst door zijn yolk wordt gekozen. Zoals de gelovigen een slechte paus, kunnen de volken slechte vorsten uit hun
funktie ontslaan. Erasmus kent de door de middeleeuwse theologen aanvaarde, klassieke leer van het maatschappelijk verdrag, op grond waarvan
in de XIe eeuw reeds Manegold von Lauterbach verklaarde, dat zo een
vorst zijn taak niet naar behoren vervult en dus het verdrag verbreekt, hij
weggezonden kan worden „als een varkenshoeder, die gestolen heeft".
Aansluitend bij de staatsleer van Thomas Aquinas en Aristoteles, komt
Erasmus in onderscheiding van de overgrote meerderheid der humanisten
als goed nederlander op voor het yolk. De adel moge vroeger verdiensten
hebben gehad, het ijdel en losbandig leven, dat de huidige ridders leiden,
heeft elke culturele betekenis verloren. „Waarom aan dit slag mensen de
voorkeur geven boven schoenmakers en landbouwers ?" Het leven der laatsten heeft praktisch en zedelijk zin, en dat der eersten niet.

Het gaat Erasmus nog steeds om die harmonie, waarnaar hij van
jongs afhaakte, en die hij verwerkelijkt wil zien zowel in het persoonlijke als in het sociale, zowel in het kerkelijke als in het politieke leven: een zuivere verhouding van alle machten en krachten,
van individu en gemeenschap, van natuur en geest. De centrale
idee zijner ganse philosophia Christiana is Vrede, allereerst als innerlijke werkelijkheid, en dan als scheppende en herscheppende, levensvernieuwende macht: vrede als daad. Zuivere maatschappelijke verhoudingen kunnen slechts ontstaan uit persoonlijke welgezindheid, en persoonlijke welgezindheid — wat is dat anders
dan Christendom? Christus, die de zijnen met „Vrede zij u" begroet, wordt in de H. Schrift de Vredevorst genoemd; zijn geboorte aangekondigd met „Vrede op aarde"; zijn evangelie ingezet met de Bergrede, die Wet des Vredes, en in de wereld verspreid door discipelen die hij zelf heeft ontwapend; het wordt
door niemand gediend dan door Paulus in zijn geestelijke wapenrusting, en de christelijke gemeente is op het Pinksterfeest, dat
Vredesfeest, gesticht. Wat is het Christendom anders dan de edelst
denkbare vriendschap, over alle mensen, volken en rassen als
het zonlicht uitgebreid ?
In een wereld, die op ieder gebied van deze norm is afgeweken,
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hebben humanisten tot eerste taak, het geweten der christelijke
samenleving te wekken. Daarom heeft Erasmus zijn „Enchiridion” geschreven. Doch, evenals Coletus en Morus, wil hij niet
alleen inwerken op de algemene publieke opinie, doch ook op de
praktische politiek van zijn tijd. Niet zodra hebben de Staten van
Brabant de joist te Leuven vertoevende, als orator uitblinkende,
hollandse priester aangezocht, de machtige Philips de Schone bij
diens overkomst uit Spanje met een lofrede te huldigen, of Erasmus is vast besloten, deze gelegenheid te gebruiken om die vorst
te herinneren aan zijn verheven taak. Hoezeer het hem ergert, dat
lit niet zonder pluimstrijkerij kan geschieden, vleiend zal hij hem
tegen vleiers weten te waarschuwen en hem de waarheid als in
een elegant omlijste spiegel weten voor te houden. Want deze
potentaat, die tot voor kort een betrekkelijk goed administrator
scheen, neigt, sinds hij door een onverwacht sterfgeval erfgenaam
van Spanje is geworden, gevaarlijk tot dominium et potestas, en
maakt de nederlandse belangen aan zijn dynastieke bedoelingen
reeds bedenkelijk ondergeschikt. Wanneer zijn roekeloze politiek
het eist, zal hij niet aarzelen, het land in krijg te storten.
Erasmus, die zich goed op de hoogte heeft gesteld — hij vertolkt
de politiek der Staten Generaal wijdt niet minder dan twee
derden van zijn rede aan de plichten van de vorst en de nadelen
van de oorlog. In het weelderige brusselse paleis, omringd door
spaanse en nederlandse adel, buitenlandse gezanten en allerlei
hoogwaardigheidsbekleders, waarschuwt hij de eerzuchtige oostenrijker taktvol voor het gevaar der vleierij. Een goed vorst —
heet het verder — is niet een herder of bewaker, doch een wader,
en in zedelijk opzicht het hoogste voorbeeld voor zijn onderdanen: zo het hof, zo de bevolking. Hulde zij Philips' vredelievendheid, en de wijze waarop hij zich bij zijn yolk bemired weer te
maken! Geen betere bescherming dan de liefde des yolks, geen
groter gevaar dan zijn haat — Erasmus hoopt de toegesprokene, die
op spelden zit, door onverdiende hulde te beschamen en tot inkeer te brengen —. De ware vorst is een vredevorst. Welk een
ellende veroorzaakt zelfs een met overwinning bekroonde oor176
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log! De krijg randt overal kunsten en wetenschappen, welvaart
en zeden aan; doet de hel over de aarde gaan: akkers worden verwoest, steden aan de vlammen overgegeven, vrouwen van hun
mannen, kinderen van hun ouders beroofd; een mateloze zee van
ellende overstroomt het yolk en allerlei ongure elementen klimmen plotseling op om hun slag te slaan. En nauwelijks zijn de
Bingen min of meer hersteld en is het leven enigszins tot evenwicht gekomen, of de volken worden door nieuwe krijg bedreigd. De ene oorlog brengt de andere voort, ex maximo nascuntur maxima, ex uno plurima. Wanneer men deze noodlottige aaneenschakeling niet breekt, zal het onvermijdelijk einde wanhoop
en barbaarsheid zijn.
Met dat al vreest een waarachtig worst de oorlog niet. Is deze werkelijk niet te vermijden, dat hij hem, weltoegerust, voere. Doch
hij vergete nimmer, dat de onbillijkste vrede te verkiezen is boven
de rechtvaardigste krijg...
Erasmus heeft deze ongewone rede met zulk een edele hartstocht
uitgesproken, dat Philips erdoor is getroffen: hij doet de welsprekende humanist niet alleen een som gelds toekomen, doch wil
hem opnemen in zijn gevolg. Diens financiele toestand moge nog
zo ellendig, de goede, trouwe Battus kortgeleden bovendien gestorven zijn, zijn onafhankelijkheidszin is daartoe te groot: hij
kan de hoflucht nu eenmaal niet verdragen. Ook blijft het grieks
zijn allereerste task: Hieronymus en het N. T. worden geen ogenblik door hem vergeten.
Maar heeft hij de uitnodiging der leuvense universiteit ook al niet
afgeslagen? Het is joist. De enige uitkomst is Engeland, waar hij
mensen gevonden heeft, die hem begrijpen. Ondanks zijn afschuw
van de ruwe zee, de nog ruwere zeelui en de doverse douanen,
wil hij niets liever Ban naar Brittanje oversteken. Hij zendt Colet
de door hem zoeven uitgegeven „Aantekeningen op het N. T."
van Valk; schrijft hem, met de „Brief aan de Romeinen" bezig
te zijn, doch de studie van het hebreeuws, die hem niet ligt, te
hebben opgegeven, en hoe hij terugverlangt naar zijn engelse
vrienden. Deze laten hem niet in de steek. En weldra is hij met
12
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verschillende latijnse vertalingen van griekse werken, bestemd
voor nieuwe beschermers, gast van niemand minder dan lordkanselier Warham, aartsbisschop van Canterbury, een theoloog
als hij later zal verklaren — niet met woorden, maar metterdaad, een ruimzinnig, rechtschapen mens, die ondanks ontelbare
officiEle werkzaamheden aan het hof en in de kerk, altijd kans ziet
met zijn talloze gasten kort, doch rustig te maaltijden; hoewel
uiterst matig in het gebruik van spiritualiEn, uitmunt door spirituele conversatie en, daar hij geen tijd verspilt aan de barbaarse
jacht, het spel, triviale gesprekken of lucullistische buitensporigheden, nog tijd weet te vinden voor studie en gedachtenwisseling
met geleerden. De sympathie is wederzijds, en Warham wordt
een van Erasmus' trouwste weldoeners en beschermers.
Niet minder tegemoetkomend wordt hij ontvangen door de bisschop van Rochester, de beroemde John Fisher, kanselier van de
universiteit te Cambridge, die evenals Warham, Grocyn, Linacre,
Colet en More tot de grote bevorderaars van de new learning behoort, en met hen en Erasmus aan de engels-renaissancistische
hemel een schitterend Zevengesternte vormt. Ook hij zal Erasmus fmancieel meermalen steunen en tot zijn dood met hem in
vriendschap verbonden blijven. Tezamen met de rotterdammer
werkt hij de statuten van Queen's College, waarvan hij voorzitter
geworden is, zo uit in humanistische geest, dat Oxford als centrum van moderne studie weldra door Cambridge in de schaduw
wordt gesteld.
Colet, joist deken van St. Paul, en overdruk met reformatorisch
werk, had ditmaal weinig tijd voor Erasmus. Doch deze was lang
te gast bij de geliefdste van zijn vrienden, Thomas Morus, hominem omnium Anglorum optimum, die zijn Leven Haar dat van Pico
trachtte te Leiden, en met wie hij zich als met een tweelingbroeder voelde verbonden. Beide humanisten wedijverden weldra in
het verlatijnsen van de grote spotter Lucianus, Wiens satyren volgens More hun tijdgenoten van allerlei magacis praestigiis, bedriegelijk bijgeloof, zouden kunnen bevrijden, dat onder het masker
der religio overal binnengedrongen was: het ogenblik was aange178
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broken om het voorbeeld te volgen van St. Chrysostomus, die
zich niet ontzien had in zijn preek over de H. Johannes een groot
deel van Lucianus' „Cynicus” op te nemen. Hele nachten gingen
met deze literaire werkzaamheden heen. Allerminst tevergeefs:
Luciani compluria opuscula ab Erasmo et Thoma Moro interpretibus in
Latinorum linguam traducta, zouden vanaf 1 so6 in meer dan vijftig
oplagen verschijnen.
In Engeland werd Erasmus' jarenlange wensdroom werkelijkheid: hij zou naar Italie gaan. John Baptista Boerio, lijfarts des
konings, droeg hem op zijn beide zonen en hun mentor Clyfton
bij een studiereis naar het renaissancistische Zuiden te begeleiden
en op hun opvoeding algemeen toezicht te houden. Op onkosten
behoefde niet te worden gelet.
Onmiddellijk na het, natuurlijk weer woeste, Kanaal te zijn overgestoken, rijdt Erasmus naar het machtig kasteel van zijn geliefde
Mountjoy, sedert kort Brits goeverneur van Calais, om hem in
zijn vreugd te doen delen. Zijn amandelen mogen gezwollen zijn,
zijn slapen bonzen, zijn oren suizen en geen geleerde Linacre aanwezig zijn om hem te genezen, zijn paard hem nog zo heen en
weder schudden, hij troost zich met Willem Herman's onvergetelijke woorden:
Italiam, Italiam, laetus penetrabis amoenam.

Eerst naar Parijs, waar hij zijn nieuwe discipelen in geestig, met
grieks gelardeerd latijn, van zijn vele besognes met drukkers en
proeflezers op de hoogte stelt. Hij citeert eindeloos Lucianus,
Wiens moed om het almachtige bijgeloof met de scherpste ironie
te lijf te gaan hij zijn leerlingen en zichzelf ten voorbeeld stelt, en
stuurt nog gauw een exemplaar van diens „Pseudomantis" aan
Coletus met een vlug briefje, waarin hij nadruk legt op Lucianus'
aktualiteit. Hij bereidt een nieuwe, vermeerderde uitgave van zijn
„Adagia" voor, die in een echte behoefte des tijds blijkt te
voorzien.
Na een paar maanden heeft hij joist genoeg afgedaan om naar
Italiè te kunnen vertrekken. Hij moet daar zo spoedig mogelijk
het theologische doctoraat behalen, dat zijn jarenlange afwezig179
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heid uit het klooster heeft te rechtvaardigen: de mogelijkheid teruggeroepen te worden, hangt als een zwaard van Damocles boyen zijn hoofd.
Na een reis te paard van een paar weken over Lyon, waarop Erasmus de zindelijkheid der franse herbergen, de pienterheid der
franse vrouwen en de goede en goedkope franse maaltijden, niet
genoeg kan waarderen en hij, zelfs in het zadel, allerlei wetenschappelijke aantekeningen en ontwerp-gedichten schrijft, komt
het gezelschap aan te Turijn. 4 September 1506 kan de welbefaamde hollandse humanist op grond van pauselijke dispensaries
zonder verdere voorbereiding de plechtigheid ondergaan en —
van de door hem verfoeide, zoogeniamde godgeleerdheid der
verafgode doctores, die pestilentes Ecclesiae, is hij voor eeuwig af, en
kan zich eerst recht aan zijn eigenlijke taak gaan wijden.
De reis naar Bologna geeft hem onuitputtelijke gelegenheid tot
allerlei godsdienstige en culturele opmerkingen, spottende vooral, want hij ziet de hele wereld door Lucianus' ogen en rebelleert
nog altijd tegen zijn lot en zijn tijd. Voor de grote kunstwerken,
die zij passeren, heeft hij nauwelijks oog, zelfs niet wanneer het
gezelschap, tengevolge van het optrekken der pauselijke en franse
troepen tegen Bologna, een omweg over Florence, het hart der
italiaanse renaissance, met haar prachtige kerken, paleizen, standbeelden en alle specimina der nieuwe schilderkunst, moet maken.
Wat hem, echt deventers, onophoudelijk dwars zit, zijn de enorme geldsommen, die door dit alles worden verslonden, en zijns
inziens oneindig beter hadden kunnen worden besteed: had Grote
zich al niet geergerd over de bouw van de Dom te Utrecht, die
met ware religio niets te maken had? De grenzenloze verkwisting
en verwereldlijking, waardoor het kerkelijk Leven zich hier kenmerkt, heeft als keerzij de verregaande physieke en geestelijke
armoe, waarin de uitgemergelde, onmondige massa verkeert, die
zich met het zotste bijgeloof troost...
De italiaanse reis wordt een triomphtocht: de grootste geleerden
en de hoogste kerkelijke autoriteiten overladen de schrijver der
„Adagia" met eer; de kostbaarste bibliotheken staan voor hem
i8o
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open. Met dat al is Erasmus ten slotte uit het Holland der hoekse
en kabeljauwse twisten in het Italie der welfen en ghibellijnen
terecht gekomen, waar paus Julius II als een nieuwe Julius Caesar
oorlog voert en op de meest paganistische wijze op dominium et
potestas uit is. Erasmus woont te Bologna de triomphantelijke,
nachtelijke intocht van de geweldige paus-soldaat verbitterd bij
vlammende toortsen, juichende kinderprocessies, krijgslieden,
muildieren, paarden, trompetten, wapenen, pompeus geklede
bisschoppen en kardinalen, en ten slotte de paus, als een heidense
god, op een schitterende draagstoel, toegejuicht door het razende
yolk, waaraan men vanuit de eindeloze stoet blinkende goudstukken toewerpt — wat heeft dit alles met de simplicitas et paupertas te
maken, waardoor Christus' plaatsvervanger behoort uit te munten ? Christus zelf werd slechts door fakkels verlicht, toen hij,
Petrus ontwapenend, zich gereed maakte, geweldloos voor de
zijnen te sterven...
Palmzondag 1507, uitgerekend de dag, dat Jezus weerloos op een
ezel Jeruzalem binnenreed, woont Erasmus te Rome een nog veel
pralender intocht van de grimmige oorlogspaus bij. Priesterlijke
pluimstrijkers aarzelen niet om van de kansel Petrus' opvolger en
Christus' plaatsvervanger voor een machtige Jupiter te verklaren,
die zijn vlammende bliksems slingert, waarheen hij wil. Alsof dat
het Joel der herboren letteren zou zijn! Het is voor Erasmus een
reden te meer, zich op de studie van het grieks te werpen om
tegenover dergelijke ontaarding het oorspronkelijk evangelie in
al zijn zuiverheid te kunnen herstellen.
Tot nog toe heeft de hollandse monnik zich door de moderne
wereld in het „barbaars” augustijner kanunnikengewaad bewogen: zwarte pij met kap en een over de arm gedragen, wit schapulier, wat hem voortdurend aan de naargeestige kloostergevangenis herinnert. Wanneer men hem nu op straat te Bologna vanwege dit kostuum ook nog voor een pestverzorger aanziet en, uit
angst voor besmetting, dreigend te hoop loopt om hem uit de
buurt te jagen, is zijn besluit genomen: weg met dat misselijk
habijt! Van nu of aan kleedt hij zich als een seculier priester. Als zo
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vaak, doet hij maar vast, wat hem goed dunkt — het geldt slechts
ceremonialisme —, om het later op een of andere manier, buiten
zijn lastige prior en zijn hollandse provinciaal om, door hoger
kerkelijk gezag omzichtig gesanktioneerd te krijgen.
Erasmus' faam was nog niet tot de machtige H. Vader doorgedrongen, of deze poogde onmiddellijk over hem als over de eerste
de beste sophist te beschikken. Een oorlog tegen Venetiè overwegend, waarvoor hij nauwelijks motieven vinden kon, deed hij aan
de nederlandse humanist de opdracht toekomen die militaire onderneming, hoe ook, te rechtvaardigen. Pijnlijk geval voor de
physiek nu eenmaal niet heldhaftige orator; had het Johannes de
Doper niet zijn hoofd gekost, aan Herodes de waarheid te zeggen ?
Doch zeggen zal hij haar, zij het met de nodige takt. Psycholoog
als hij is, heeft hij er slag van, beide zijden ener zaak beschouwend,
de Bingen schijnbaar neutraal zo uiteen te zetten, dat zijn eigen
standpunt vooral aannemelijk wordt gemaakt. Erasmus stelt twee
verhandelingen samen: in de eene zet hij uiteen, in Welk uiterste
geval de H. Vader volgens het katholieke oorlogsrecht hoogstens
oorlog zou mogen voeren; in de andere, de „Antipolemus" —
„een werk waarover men gemakkelijker wenen kan Ban dat men
het weerlegt," als de rotterdammer later in „Duke Bellum Inexpertis" zal opmerken —, bezweert hij de pans als plaatsvervanger
van. Christus van alle oorlog, zelfs tegen de turken, of te zien. Ook
de driftige Julius kan zich niet geheel aan Erasmus' bekoring onttrekken. Na zijn argumenten met stijgende verbazing te hebben
aangehoord, vermaant hij, zo vaderlijk als zijn grimmig humeur
hem toestaat, de welsprekende redenaar zich maar liever niet in
de aangelegenheden der vorsten te mengen, waarvan hij immers
letterlijk niets begrijpt. En de gevreesde audientie is afgelopen.
Beide betogen zijn zoekgeraakt, ofschoon men uit „Duke Bellum
Inexpertis" de indruk krijgt, dat Erasmus nog in Isis over een
kopie van de „Antipolemus" beschikte. Toeval of opzet ? Rome
had in elk geval geen belang erbij de oorspronkelijke teksten te
bewaren.
Zoals de geleerde Aldo Manutio, door Venetie 's uitzonderlijke
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rijkdom aan manuskripten en haar commercieel-gunstige ligging
bekoord, zich in de Lagunenstad als drukker-uitgever had gevestigd, werd Erasmus weer aangetrokken door diens „bijna goddelijke" drukkerij en het culturele centrum, dat zich daaromheen
gevormd had. Inderdaad was Aldo's gastvrije huis een brandpunt
geworden van het nieuwe weten. Erasmus schrijft Aldo, groot
belang te stellen in wat door hem van Plato en allerlei medische
schrijvers is gepubliceerd — de rotterdammer is ook in. Italie meermalen ongesteld, bestudeert en beschrijft zijn eigen ziekten klinisch nauwkeurig, en stelt in geneeskundige literatuur inters belang —. Doch hij betreurt het, dat de beroemde drukker nog altijd geen Nieuw Testament heeft uitgegeven: deze zuivere bron
blijft hem het grote geneesmiddel tegen de morele kwalen des
tijds. Hij zendt hem enige latijnse vertalingen van werk van Euripides, die te Parijs met veel te veel fouten zijn verschenen, en die
hij herzet zou willen zien in „de schitterend mooie, kleine lettertjes", door 11 Francia voor Manutio getekend. In plaats van in een
dure folio-uitgave, kan een en ander dan in klein formaat overal
goedkoop aan de man gebracht worden.
Aldo stelt zijn huis onmiddellijk voor hem open. „Met grote
vermetelheid van mijn kart — schrijft Erasmus — begonnen we
tegelijkertijd, ik te schrijven, en Aldus te drukken." Temidden
van het inspirerend geraas der hypermoderne werkplaats maakt
hij een veelvermeerderde uitgave zijner „Adagia" en allerlei werk
van Plautus, Terentius en Seneca voor de pers gereed.
In Venetie brengt Erasmus, omringd door een keur van paten en
geleerden uit aller heren larder, in eindeloze gesprekken over de
bonae literae en de noodzakelijkheid ener reformatio van godsdienst
en maatschappij, de goddelijkste „attische nachten" door. Hij
deelt er tafel en bed met de zevenentwintigjarige humanist Hieronymus Aleander, eerste-klas-kenner van latijn, grieks en hebreeuws, die als wonderkind reeds tier jaar geleden zijn publikaties is begonnen, hem ijverig behulpzaam is bij de voorbereiding
van zijn nieuwe uitgaven, en in Wiens sprankelende konversatie
hij zich eindeloos verheugt.
183

Erasmus als Opvoeder van zijn Ted
Gedurende enkele maanden aan de hogeschool te Padua — het
italiaanse quartier Latin, als Renan zou schrijven —, is hij tutor van
de achttienjarige Alexander Stuart, natuurlijke zoon van Jacobus V
van Schotland, die volgens de onzede des tijds reeds tot aartsbisschop benoemd is. Erasmus is over de innemende verschijning,
het zuivere karakter en de leergierigheid van zijn nieuwe leerling
overigens uit. Weldra wordt hij praeceptor van een tweede natuurlijke zoon van die schotse worst, graafJacob Stuart. Echt of onecht
doet blijkbaar, hoe hoger men komt, des te minder ter zake, mompelt hij bij zichzelf. Doch hij duidt het zijn leerlingen niet euvel.
En het wordt weer een geestelijk feest, waarbij Erasmus uitmunt
in facetudo. Ze trekken naar Ferrara, waar de goddelijke Agricola
eens leefde en onder de Este's thans de dichtkunst hoogtij viert.
Te Siena biedt Jacobus Piro, hongaars ambassadeur bij de curie,
aan Erasmus een door hem opgekochte kollektie van diens eigen
brieven aan, die litteratuur beginnen te worden. Jammer genoeg,
werpt de rotterdammer ze eenvoudig in het vuur.
Weer terug in de H. Stad, wordt Erasmus door bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen als een gelijke ontvangen. „Terwijl ik
— schrijft hij — van mijn kart zulk een ontvangst niet in de hand
werkte... Welnu, die eer was geen gevolg van de rijkdommen,
Welke ik nog niet bezit en evenmin begeer... maar enkel van de
letteren." Ook hier wint hij weer verscheidene uitnemende vrienden, o.a. de even eerbiedwaardige als geniale generaal der Augustijner Orde, Egidius van Viterbo, schitterend orator, poeta, philosophus, bekwaam geschiedkundige en betrouwbaar biechtvader,
Wiens levensspreuk Non quid sed qua mente operemur — niet het
wat, maar het hoe is de hoofdzaak — Erasmus ' eigen leus had
kunnen wezen, de illustere paedagoog Carteromachus, kardinaal
Giovanni de' Medici — de latere paus Pius X — en de dichter
Julio Camillo, die zijn nieuwe bedgenoot wordt. Hij bewondert
de onvergelijkelijke schoonheid van hemel en Campagna, geniet
van een tot nog toe ongekende vrijheid van beweging, verkeer
met de eminentste geesten en de edelste omgangsvormen.
Innerlijk wordt hij intussen gekweld: voelt zich voortdurend de
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goudse bastaard. Verschillende hoge kerkelijke posten, die men
hem aanbiedt, zou hij reeds vanwege zijn defectus natalium niet
kunnen aannemen. En dat terwijl, menselijk gesproken, zijn ouders zelfs tegen God niet hebben gezondigd. Men vergelijke daarbij, hoe hier in Rome, dat van haeteren wemelt, vrijwel de ganse
hoge geestelijkheid, de pausen inbegrepen, sedert tientallen jaren
leeft. Overigens wil hij zich liever ook niet binden...
Aesthetisch als nimmer bekoord, voelt de hollandse humanist
zich, naarmate hij tot de ingewijden gaat behoren en achter de
schermen ziet, moreel al minder bevredigd. „Gepleisterde graven, fraai van buiten, loch van binnen vol doodsbeenderen en
allerlei onreinheid" — het bittere woord van Jezus wil hem, terwijl hij de vorstelijke paleizen der kardinalen betreedt, maar niet
uit zijn hoofd. Hij herinnert zich, hoe ook Wessel, Wiens gezonde
idean hij deelt, door Rome teleurgesteld werd. Reformatio in
capite et membris is volstrekt noodzakelijk: het ganse kerkelijke
leven moet worden hernieuwd!
Mei 1509 meldt hem Mountjoy in messianistische geestdrift grote
gebeurtenissen uit Engeland: de jeugdige, allesbelovende Hendrik VIII is aan de regering gekomen. Erasmus herinnert zich,
hoe hij, voor het eerst in Engeland, door Morus aan de jonge
pries is voorgesteld en deze _later met hem gekorrespondeerd
heeft over zijn vorderingen in het latijn. De nieuwe Hendrik
moet volgens Mountjoy niet octavus, de achtste, maar Octavius
heten, omdat hij als de vredevorst Augustus een periode van geluk en welvaart opent, waarin kunsten en wetenschappen ongekend zullen bloeien. Ook de zo betrouwbare Warham dringt
aan: kom over en help ons ! Zou de eeuw van Apollo voor het
Eiland der Britten zijn aangebroken ?
Zodra hij kan, rijdt Erasmus over Splugen, Chur, Konstanz,
Straatsburg, Leuven en Antwerpen naar die bevoorrechte wereld,
in de hoop er, met de nieuwe vorst, een ganse nieuwe generatie
het Beloofde Land der studia humaniora to zullen binnen Leiden.
Wellicht, dat in het vaderland van Warham, Fisher, Colet en
Morus een renaissance van de christelijke samenleving mogelijk
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zal zijn! Zijn ongelukkig korpus raakt op het harde zadel lelijk
doorgezeten, en hij lijdt weer aan allerlei kwalen, doch zijn hardnekkigheid is niet te breken: het humanisme heeft daarginds zijn
kans.
Terwijl hij onderweg al wat hij de laatste Brie jaren in Italie heeft
doorgemaakt, voor zijn verbeelding kritisch de revue laat passeren, geeft hij ogen en Oren overal scherp de kost. Mijn hemel, wat
een schouwspel: Lucianus moest thans Leven! Ja, inderdaad, de
wereld is waanzinnig; alles staat op zijn kop. Onhoudbare dwaasheid houdt de dingen slechts aan de gang...
Bij wie beter zijn opgekropt gemoed te luchten dan bij zijn boezemvriend More? Naar Paulus' voorbeeld paradoxaal tegen de
dwaasheid dezer wereld de goddelijke dwaasheid uitspelend —
„de gekkendokter is de grootste gek", zou Bollard zeggen —,
schrijft hij als Thomas' gast een laws Stultitiae, lof der Zotheid, en
draagt die op aan zijn wijze Morus, in Wiens verlatijnste naam hij
het griekse woord voor dwaas doorklinken hoort: „Moriae Encomium" zal de titel luiden.
Erasmus is zo wijs geworden, dat hij de betrekkelijkheid van zijn
eigen wijsheid doorziet, Naar onmacht zelfs, omdat ten slotte,
veeleer dan het rationale, het irrationele de wereld beweegt —
„de wil" zou Schopenhauer zeggen, die zich van het intellekt
eenvoudig als middel bedient, in plaats van omgekeerd —. De
mensen worden door de onredelijkste drifter het gemakkelijkst
meegesleept, lijken op elk gebied wel bedrogen te Willer worden,
en altijd weer erin te moeten Loper. Wat zou er overigens zonder
stultitia van huwelijk en samenleving terecht komen? Zelfs de
wijste wetgever moet met de menselijke dwaasheid rekenen; politiek is niets voor een philosoof, al ware het Socrates. Verschillende
wijzen zijn trouwens slechte regenten gebleken.
De ere mens is verzot op de jacht, de andere gek op het spel, deze
wil al meer drinker, gene voortdurend afbreken en bouwen —
bestaat de wereld niet uit maniakken? De dwaasheid der mensen
gaat met allerlei vormen van eigenliefde, en de eigenliefde met
allerlei vormen van dwaasheid gepaard. IJdelheid, roemzucht,
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hebzucht, heerszucht zijn de voornaamste drijfveren der staatkunde en in de oorlog worden de veelverheerlijkte helden tot de
zotste zelfopofferingen meegesleept. leder yolk heeft zijn worm
van hoogmoedswaanzin, en de intellektuelen maken zich belachelijk door hun verwaandheid. Doch het toppunt der dwaasheid wordt door de theologen bereikt, die over de erfzonde en
het maagdelijk moederschap van Maria spreken, alsofze er bij zijn
geweest, onderzoeken, of de eerste persoon van de Drie&nheid
de tweede zou kunnen haten, en of God in plaats van een man een
vrouw, een duivel, een ezel of een Steen zou hebben kunnen worden. Monniken, vorsten, bisschoppen, kardinalen en pausen leiden een leven, dat een bespotting van hun funktie is.
Een nar kon in die dagen vrijwel alles zeggen, en van dit narrenrecht maakte Erasmus onbeperkt gebruik. Maar zijn bedoeling
was ernstig. Het ging er hem vooral om te doen beseffen, dat van
het oorspronkelijk christendom haast niets meer over was. Wat
hadden de eerste christenen van de scholastieke schriftgeleerdheid
en het ontal kerkelijke dogma's geweten ? Christus zelf was zelfs
geen theoloog, en nog veel minder — oorlogspaus. Ongewapend,
muntte hij slechts door eenvoud en liefde uit. Was hij in deze
waanzinnige wereld feitelijk niet — de grootste dwaas ? De ware
sapientia berust ten slotte evenmin op rationele kennis, maar op
bovenrationele intuitie: een snort goddelijke stultitia. Inderdaad,
de mens moet zich ergens aan wijden, zich op Welke manier dan
ook te buiten gaan. Geen hoger wijsheid dan zich aan die hemelse
dwaasheid over te geven die met zuivere redelijkheid tezamen
val t ...

Het werk sloeg in als een bliksem. Erasmus erkende openlijk, dat
zijn „Lof der Zotheid" een vervolg en aanvulling van zijn „Enchiridion” was, als trouwens uit de scherpe kommentaar van zijn
landgenoot Listrius duidelijk bleek. Er ging inderdaad een sterk
sociaal-paedagogische strekking doorheen, die op regeneratio van
de ganse Kerk, afschaffing van het monnikswezen en reformatio
van het politieke en sociale leven was gericht. Wat was „De Lof
der Zotheid" eigenlijk anders dan het ontaarde christendom door
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Lucianus, en Lucianus door het oorspronkelijk Christendom gecorrigeerd: een poging om de menselijk-al-te-menselijke driften
opnieuw te richten op waarachtig menselijk Leven en cultuur ?
Geplaagd door nierstenen en rheumatiek, had zijn schrijver intussen geen engel overgehouden van de reis. Dank zij de bemiddeling van de in Engeland vertoevende, italiaanse humanist Andreas
Ammonius, zijn nieuwe Battus, met wie hij kamer en bed gaat
delen, komen verschillende oudleerlingen en vrienden hem enigszins te help. Ammonius die weet, hoezeer de ziekelijke geleerde
vertrouwen stelt in het wonderdoend vermogen van een beker
goede Bourgogne een vooroordeel des tijds; het geloof aan de
genezende kracht van de wijn, dat dionysisch-christelijk symbool,
zou Erasmus heel wat extra doen lijden voorziet ook in deze
behoefte. De rotterdammer, Wiens stemming gemakkelijk omslaat, is al weer in de wolken, en schenkt zijn vriend uit dankbaarheid een marsepeintaart. Waarop deze poetisch verklaart dat hij,
behalve dit bij pausen zelfs geliefd gebak, nooit iets zoeters geproefd heeft dan de geestige kout van Erasmus de Theoloog:
Ad Erasmum Theologum messo crustulo quod marsium panem vocant.
Nil mi lautius esse suaviusque
Mensis pontificum est diu probatum
Unum sed modo dulcius repertum
Argute eloquium tuum est, Erasme!

Doch weldra is er weer te kort. Welk een gemartel: „O dat bedelaarschap! schrijft hij aan Fisher — Ge lacht erom, ik weet het.
Maar ik haat mijzelf erom en ben vast besloten of een of ander
fortuin te verwerven, dat mij van deze bedelpartijen ontslaat, Of
geheel Diogenes na te volgen."
Hij is over geweest naar Parijs om weer een nieuwe uitgave van
de „Adagia" te bezorgen, Wier aantal in de duizenden loopt, en,
na een ellendige reis over het Kanaal, op een hinkend paard zonder reiskost in regen en onweer teruggekomen te Londen, waar
hij aan de gemene zweetkoorts bijna bezwijkt.
Nauwelijks wat opgekikkerd, geeft hij, dank zij Fisher's bemiddeling, griekse colleges te Cambridge, „een revolutionaire gebeur188
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tenis", die hem financieel met dat al niets opbrengt. Hij toont aan,
dat de vulgaat van fouten wemelt en richt zijn voordrachten geheel op „herstel van de oude theologie" in de geest van Colet.
Warham, Colet en Fisher hopen hem voor goed in Engeland te
kunnen houden. Erasmus' hoofddoeleinden blijven echter Hieronymus en het N. T., al doet hij ook allerlei ander belangrijk werk.
Hij heeft onmogelijk veel boeken en manuskripten nodig, zijn internationale korrespondentie wordt steeds uitgebreider en het geld
is schaars: ook Hendrik VIII stelt hem diep teleur. Lukt het hem
niet zich voldoende middelen te verschaffen, dan zal hij het elders
moeten gaan zoeken...
Schreef hij in die moeilijke dagen, ook nog door pest bedreigd
en door lendenpijnen geplaagd, de anonyme satyre op de zoeven
gestorven opperpriester „Julius exclusus”, waarin deze oorlogspaus door Petrus buiten de hemel gesloten, en alle wereldlijke
macht aan Rome's bisschop ontzegd werd ? Het is waarschijnlijk.
Het pamflet zou in 1517 nog niet zijn verschenen, of aan de rot-.
terdammer toegeschreven worden. Het was in elk geval eras-miaans van geest, en werkte sterk op de Internationale publieke
opinie in.
Doch ook de wereldlijke vorsten ergerden hem voortdurend. Te
vergeefs had Coletus op goede Vrijdag 1513 koning Hendrik VIII
en alle aanwezige christenen van de kansel in de St. Paul vermaand onder de bather van Christus, en niet onder die des Duivels te strijden: naastenliefde en broedermoord zijn niet te verenigen; dat men tussen Jezus en Julius Caesar kieze ! Duidelijke
toespeling op 's konings plannen om in bondgenootschap met
paus Julius II tegen Frankrijk in de oorlog te gaan. Doch deze had
zich daaraan niet gestoord en op het vasteland in samenwerking
met keizer Maximiliaan een even bloedig als groot succes behaald, terwijl de in Engeland binnengevallen schotten gruwelijk
waren verslagen, waarbij hun koning en een van diens zonen,
Erasmus' oudleerling Alexander Stuart, gesneuveld waren.
Naar aanleiding van lit alles schrijft Erasmus een Lang epistel aan
de broer van zijn eerste Maecenas, de hem welgezinde, invloed189
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rijke abt van St. Berlin, Anton van Bergen, die, als wij zagen,
persoonlijk bevriend was met Leo X. Hij weet thans wat zijn
brieven waard zijn: ze worden niet slechts door hun ontvangers
vanwege vorm en inhoud naarstig bestudeerd, doch ook door belangstellenden gekopieerd en overal gelezen. Het is niet overdreven te zeggen, dat de rotterdammer, le premier epistolier de son
temps, als Eugene Baie hem zal noemen, bezig is Europa's eerste
grote journalist te worden. En het wordt een krachtige veroordeling van de krijg, waartegen des schrijvers weerzin nog is toegenomen. Tegelijkertijd maakt hij — de Hood is hem opgelegd —
voor de ophanden zijnde, zoveelste uitgaaf zijner glom verspreide
„Adagia" (Isis) een uitgebreid kommentaar gereed op het
elegans adagium yXux6q Ourcipcp naepc — de oorlog bekoort
slechts, wie hem niet kent —, die na enige jaren onder de titel
„Dulce Bellum Inexpertis" ook afzonderlijk verschijnt, om sedert
tot de bekendste antioorlogsliteratuur te behoren; een betoog,
zo vol menselijke wijsheid, dat Erasmus' landgenoot Van Suchtelen het vier eeuwen later nog spelenderwijs aktueet zal weten te
maken.
Veel dingen, die men kent — begint de voorbeeldig geschreven verhandeling — schijnen oneindig aantrekkelijk : machtige vrienden te dienen, aan
het hof te verkeren, met meisjes te minnekozen, doch achteraf bemerkt men,
quantum amori insit amari, hoeveel bitters er is in de min, en hoeveel teleurstellends het dienen van heren en vorsten met zich brengt. Vandaar, dat de
onervaren jeugd zoveel stouter is dan de voorzichtige, door ervaring geschoolde ouderdom. „En toch is het verwonderlijk hoe gemakkelijk, hoe
onberaden en om hoe geringe redenen heden ten dage een oorlog wordt
ondernomen en hoe wreed en barbaars hij wordt gevoerd; niet alleen door
heidenen, maar zelfs door christenen; niet alleen door gewone mensen, maar
zelfs door pausen en bisschoppen, niet alleen door jonge en onervaren lieden, maar ook en ondanks herhaalde ondervinding, door ouderen; niet
alleen door het gemene yolk, van nature onbestendig, maar bovenal door de
vorsten, wier taak het juist ware de overijlde roerigheid der verdwaasde
massa door wijsheid en rede tot rust te brengen." Het ontbreekt zelfs niet
aan rechtsgeleerden, die deze misdadige gezindheid aanwakkeren en goedpraten. Waardoor de oorlog zo iets gewoons is geworden, dat wie hem veroordeelt, als een goddeloze ketter beschouwd wordt.
Erasmus toont dan ampel aan, waarom de oorlog, die waanzin der vorsten
tot schade der volken, op biologische en culturele, algemeen-menselijke en
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speciaal-christelijke, zakelijke en morele gronden verwerpelijk is. Zelfs de
gifslang — merkt hij op — leeft in vrede met zijn soortgenoten. Maar voor
de mens is geen dier gevaarlijker dan de mens. Bovendien vechten de wilde
dieren een tegen een, en gewoonlijk slechts kort, terwijl de mensen telkens
weer in massa's met elkaar slaags raken : heeft men er ooit van gehoord, dat
honderdduizend wilde beesten elkaar verscheurden?
Dit is te vreemder, omdat de mensen sociaal zijn van nature, en elk op zichzelf zo zwak, dat allen aangewezen zijn op wederkerig hulpbetoon. Wat is
er dan ook menselijker dan vriendschap? Zonder haar kan men als mens
zelfs niet bestaan. En boven alle huwelijks- en bloedverwantschap gaat de
geestverwantschap uit. Ja, de mens is een vonk van goddelijke geest ingeschapen, die hem er telkens weer toe drijft, zich zonder hoop op beloning
voor alien verdienstelijk te maken.
Erasmus beschrijft, hoe het mensdom reeds eeuwen en eeuwen geleden geleidelijk tot oorlog moet zijn vervallen, tot deze ten slotte een kwade gewoonte wend. „Nu is het ons gegeven, ondeugden niet in ons toe te laten,
zoals men ook het zee-water kan keren. Maar niet ieder heeft het in de hand
om, wanneer zij eenmaal toegelaten zijn, ze binnen bepaalde perken te houden : wat wij eenmaal aanvaard hebben, staat niet zozeer onder leiding van
ons redelijk oordeel als wel van onze driften."
Schrijver, die alle oorlogsdriften kanaliseren en sublimeren wil, put zich uit
in argumenten, om zijn lezers het tegennatuurlijke van het krijgvoeren te
doen beseffen en bij hen een hogere hartstocht, die voor de vrede, te wekken.
„Wat is de oorlog anders dan een gemeenschappelijke moord en doodslag
van velen, te misdadiger, naarmate zij groter omvang hebben?" En toch
voeren wij oorlog, stam tegen stam, stad tegen stad, vorst tegen vorst, yolk
tegen yolk, broeder tegen broeder, zoon tegen vader, christen tegen mens,
christen zelfs tegen christen. En in dit duivelsgedoe betrekken wij Christus
zelf, die in de Bergrede toch zo zuiver het tegendeel leerde. Allerlei, meest
op Aristoteles teruggebrachte sophismen — b.v. dat een samenleving, waar
alles aan allen gemeen is, niet tot bloei zou kunnen komen — heeft men met
de wijsheid van Christus samengekoppeld, water vermengend met vuur.

„Zo zijn er ook tal van door vorsten uitgevaardigde wetten, die wij hebben
erkend terwille van hun beweerde rechtvaardigheid; waarvoor wij echter
de leer der evangelien, zoveel wij maar konden, moesten verwringen, om
ze er beter bij te doen aanpassen. Deze wetten veroorloven ons geweld met
geweld te weerstaan; zij vergunnen een ieder zijn eigen recht te zoeken; zij
keuren de handel goed, aanvaarden de woeker — mits met mate toegepast
— en verheffen de oorlog — mits de rechtvaardige! — tot iets schoons en.
heerlijks. Tenslotte is Christus' leer dermate besmet geraakt door de geleerdheid van al die twistredenaars, sophisten, wiskunstenaars, oratoren,
dichters, philosofen en rechtsgeleerden, dat men het grootste gedeelte van
zijn leven al heeft versleten, eer men de gewijde boeken zelf kan onderzoeken; en als men daar ooit toe komt, nadert men ze, geinfecteerd door zoveel
wereldse meningen, dat men Christus' leer of vierkant moet verloochenen
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of naar de geest diet geleerden verdraaien." Zo is men langzamerhand de
rijksten voor de besten gaan houden, en wel „in die mate, dat de oude heidenen nooit zulk een ontzag voor rijkdom hadden, als tegenwoordig de christenen. Wat is er in het geestelijke of wereldlijke leven, dat niet om de spil van
de rijkdom draait?" Allengs is het zo vet gekomen, dat geen bisschop zich
als bisschop beschouwt, indien hij niet tevens wereldlijk gezag bezit. Al wat
ooit bij de heidenen bestond aan hebzucht, eerzucht, weelde, hovaardij en
tyrannie hebben wij nagevolgd, geevenaard, overtroffen: werd er onder
heidenen ooit zo voortdurend en gruwzaam geoorloogd als onder christenen? En toch vervloeken wij de turken. Alsof enig schouwspel hun aangenamer kon zijn dan dat wij hun in onze onderlinge slachtingen zelf dagelij ks
vertonen. En dat, terwij1 christenen slechts een enkele strijd past : tegen de
zonden.
Maar moet een misdadiger, en dus ook een staatsmisdadiger, dan niet worden gestraft? Men vergete niet, dat een veroordeelde gestraft wordt krachtens een wet, terwijl in de oorlog beide partijen elkaar als schuldig beschouwen. In het eerste geval treft het kwaad hem, die zelf kwaad deed, in het
tweede komt het grotendeels neer op wie het het minst verdienen: boeren,
grijsaards, vrouwen, kinderen, maagden. Voorzover de oorlog voordeel
oplevert, komt dit vooral de grootste moordenaars ten goede. En intussen
zijn om de misdaden van enkelen te wreken, tallozen, die nets kwaads gedaan hebben, omgebracht. Ware het nog niet beter de betrokken misdaden
ongestraft te laten dan zulk een onzekere straf op te leggen, die met de onschuldige, slechts zogenaamde vijanden tevens ons zelf en de onzen in zeker
gevaar brengt? Merkt men op, dat het toch onrechtvaardig zou zijn een misdadiger niet te straffen, dan antwoordt Erasmus, dat het nog veel onrechtvaardiger is ontelbare onschuldigen in de diepste ellende te storten.
Maar moeten de vorsten dan niet voor hun rechten opkomen? „Wanneer
de eerste de beste aanspraak al voldoende is om een oorlog te rechtvaardigen, zal het, gegeven de menselijke ondeugden en wispelturigheid, wel nooit
aan motieven ontbreken!" Machthebbers willen nu eenmaal altijd meer
macht, ofschoon zij generlei recht hebben op dominium, doch slechts tot
administratio zijn verplicht. Geen vorst mag voorts over van nature vrije
mensen als over vee beschikken: „Het recht, dat gij, vorsten, bezit, heeft de
volkswil u gegeven. Mij dunkt, dat wie gaf, ook terugnemen kan, zo er niet
in zijn belang wordt gehandeld."
Doch al waren de mensen slechts vee, behoorde een vorst dan nog niet te
overwegen, of het wel zin heeft, zijn belangen ten koste van zoveel onheil
te handhaven? „Zo ge u niet als een vorst kunt gedragen, gedraag u dan als
een goed koopman." Het is oneindig praktischer — Erasmus begint hier te
spreken, als vier honderd jaar later Norman Angell — om, wanneer er politieke konflikten ontstaan, de betrokken geschillen aan ernstige, geleerde
geestelijken en door ervaring wijsgeworden mannen-van-aanzien ter arbitrage voor te leggen, dan tot de zo riskante oorlog over te gaan.
Ten slotte merkt men op, dat de Kerk toch behoort verdedigd te worden
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tegenover de turken. Wanneer men zo spreekt, heeft men echter gemeenlijk
slechts de rijkdom der geestelijkheid op het oog! Als of ook het y olk, dat
altijd weer door de oorlog het zwaarst wordt getroffen, van de christelijke
_Ecclesia niet evengoed deel uit zou maken, de Kerk uit oorlog en dood
ontsproten, en door moord en geweld verspreid zou zijn! Het moet met de
christelijke godsdienst slecht zijn gesteld, als zijn behoud thans van zulke
middelen afhangt. Indien wij de turken met wapenen te lijf willen, strijden
wij als turken tegen de turken. Niet door de turken kwaad, maar door ze
goed te doen, zal men de turken voor Christus kunnen winnen.
Indien men Christus werkelijk wil dienen, geschiede dit niet met woorden
en symbolen, maar met leven en daden. Zoals de vorsten de volken tot rust
hebben te brengen, is het de plicht der pausen, dit door hun wijsheid en
gezag de vorsten te doen. Trouwens, reeds de ellende noodzaakt ons tot wat
Christus op grond van heel wat verhevener motieven eist : de oorlog op te
geven en ons aan de vrede te wij den.
Erasmus besluit zijn boeiend betoog met een open beroep op paus Leo X,
„die held uit het doorluchtige geslacht der Medici, door Wier staatsmanswijsheid het roemrijke Florence, zetel van alle goede kunsten en wetenschappen, in zo langdurige vrede floreerde". Julius II moge zijn overwinningen en zegetochten, die op het leed en de ondergang van zoveel mensen
berusten, voor eeuwig behouden, de vrede die Leo aan de wereld teruggebracht heeft, zal hem een veel waarachtiger roem schenken, dan Julius door
zijn talrijke oorlogen ooit ontving.

Als overal elders in dit tijdvak, spelen het oude en het nieuwe
ook in Erasmus' pacifisme merkwaardig dooreen. Het is door
en door konservatief, middeleeuws hierarchisch gericht, wezenlijk gebaseerd op de kerk-en-staat-opvattingen van de H. Thomas.
Doch het wordt met de modernste motieven verdedigd. De
rotterdammer weet de petrarquische tranquillitas en de tenaissancistische humanitas, die hem reeds in het klooster zo dierbaar
waren, hoogst oorspronkelijk met het, vooral op Augustinus'
„Godsstaat" gebaseerde, kerkelijke staatsrecht te verbinden, en
wordt daarin door Nives weldra vurig nagevolgd.
Ook bier is Erasmus bezig te helleniseren. Tot nog toe was het
christelijk pacifisme uitgegaan van een dogmatisch aanvaard „Gij
zult niet doden" of „Wederstaat de Boze niet", dat volgens de
betrokken gelovigen alleen voor christenen als zodanig even
absoluut als sektarisch gold, en hadden zijn aanhangers zich zoveel mogelijk buiten „de wereld" gehouden, die zij „de wereld"
13
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lieten. Het nieuwe bij Erasmus werd dit, dat hij, zich veeleer bij
de oerchristelijke gezindheid dan bij enig dogma, en voorts bij de
edelste tradities van de grieks-romeinse Stoa en het pythagorisme
aansluitend, oorlog op grond van innerlijke en uiterlijke ervaring — menselijk soortgevoel en allerlei biologische, sociologische,
historische, oeconomische, morele en culturele overwegingen —
niet slechts tot iets onchristelijks, maar tot iets even onmenselijks
als mensonwaardigs stempelde; door een redelijk gefundeerde
overtuiging gedreven, zich als een krijgsman aangordde om zijn
tijdgenoten van het abnormale, misdadige en dwaze van elke oorlog te overtuigen, en al hun doen en laten poogde te richten op
— het normale: die alomvattende vrede, Welke met aardomspannende solidariteit en universele gerechtigheid tezamenviel, en
waardoor de game wereld behoorde te worden gehumaniseerd.

XI. ERASMUS' KATHOLIEK HUMANISME
Volgens Erasmus behoort het laatste woord van
alle wijsbegeerte „vrijheid", en het laatste woord
van alle godsdienst „liefde" te zijn.
FRANTZ FUNCK-BRENTA NO

Van 1514 tot 1517 reist Erasmus, ondanks de hem zo vijandige zee enige keren tussen Engeland en het vasteland heen
en weer. Zijn weg wordt bepaald door zijn fmanciele,
physieke en morele belangen en door die van zijn zich steeds vermeerderend werk, Welke trouwens met de andere volkomen
samenvallen. Doch Emmaus begint zijn geduld te verliezen:
Erasmus heeft zijn ordekleed afgelegd en, ofschoon nog als priester gekleed, vast hij niet, bidt hij zijn brevier niet, preekt hij niet,
leest de mis niet, woont die zelfs niet meer bij. Prior Servatius
maakt zich over zijn zieleheil ongerust: is dat jarenlang rondzwalken in de wereld voor een kloosterling niet te gevaarlijk ?
Dat de zwerveling wederkere, en zijn orde zal hem tot studie en
wetenschappelijke arbeid ruimschoots gelegenheid geven.
Erasmus antwoordt in een Lang epistel onomwonden, dat hij in
zijn jeugd tegen zijn wil in het klooster is geraakt, hoewel dit
hem physiek noch geestelijk paste; dat hij, eindelijk daarbuiten,
aanvankelijk tot voor een monnik ongeoorloofde Bingen is vervallen, dock dank zij omgang met hoge en edele geesten daarbovenuit is gekomen, zoals zijn werken overvloedig bewijzen.
Hij leeft allerminst onmatig, maar moet ernstig op de eisen van
zijn gezondheid acht geven; een zeker comfort is noodzakelijk, en
hij zou het klooster zelfs niet meer kunnen verdragen: ziekten en
rusteloze arbeid hebben zijn gestel ondermijnd, en de laatste tijd
wordt hij geplaagd door graveel. Bovendien voelt hij niets voor
de zogenaamd religieuse Orden: zij bevorderen slechts onvruchtbaar ceremonialisme. Hoeveel meer is het in Christus' geest om
met Solon, Pythagoras, Plato, de apostelen, Paulus en Hieronymus de ganse wereld als zijn woning en werkplaats te beschou195
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wen, dan zich in een klooster terug te trekken. Hij heeft trouwens een wereldtaak te vervullen. Indien hij bier of daar maar
rustig leven en werken kan, zal hij tevreden wezen, mits nimmer
— ten koste van zijn onafhankelijkheid. Het gunstigste, wat zijn
orde hem kan aanbieden, zou een plaats als rektor in een of ander
nonnenklooster zijn, „en ik, die nooit geneigd ben geweest om
zelfs bisschoppen of koningen te dienen, zou vrouwen moeten
dienen...
Na een verblijf in de bloeiende Zuidelijke Nederlanden, waar zijn
invloed sterk toeneemt, rijdt hij, op weg naar Bazel, met zijn
famulus Tangs de Rijn, die slagader van het commerciele en culturele leven van Duitsland. En het wordt een nieuwe triomftocht: in stad na stad begroeten hem geestdriftige groepen humanisten met reden en gedichten als hun grote leider. Vooral het
verblijf te. Straatsburg maakt Erasmus gelukkig vanwege haar
grote, rustige, welvarende, deugdzame, demokratisch gezinde bevolking. Een van zijn vurigste volgelingen, de begaafde historicus
Beatus Rhenanus, zingt hem reeds van tevoren de lof van Bazel,
die „koningin der steden", beroemd door haar republikeinse gezindheid, haar kunstenaars en Froben's drukkerij. Erasmus heeft
de oprechte, degelijke Froben nog niet ontmoet, of hij mag hem.
Klimaat, stad, geest van de bevolking, gezindheid van de humanisten alles staat hem in de Rijnstad aan. En in acht maanden
doet hij werk voor een paar jaar.
Een van zijn grootste doeleinden wordt onmiddellijk bereikt: bij
Froben zal de ganse Hieronymus in druk verschijnen. De eerste
vier delen, de brieven bevattend van deze „hemelse mens", die
eruditio et pietas zo indrukwekkend wist te verenigen, zijn bewerkt door Erasmus; de overige vijf, door een groep duitse humanisten verzorgd, worden door hem verbeterd en van de nodige
inleidingen voorzien. Daar hij toestemming heeft weten te verkrijgen dit werk op te dragen aan paus Pius X, is hij er zeker van,
dat het dank zij die sanktie zal lopen, en zijn randnoten betreffende scholastiek, vasten, bedevaart, heiligenverering, huwelijk en
biecht, waarin onbewimpeld het standpunt van het „Enchiridion196
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en de „Laus Stultitiae" wordt gehandhaafd, als in een Paard van
Troje verborgen, zelfs de meest behoudende kringen zullen bin-.
nendringen.
Meer blijkt te Bazel mogelijk: Froben is bereid Erasmus' lezing
van het griekse N. T. uit te geven met diens aantekeningen en de
latijnse vertaling, die hij reeds jaren geleden op aandringen van
Coletus is begonnen en, bij wijze van overgang, voorlopig zoveel mogelijk heeft aangepast aan de vulgaat. Een deel van het
betrokken materiaal is echter in Engeland achtergebleven. De
rotterdammer, die bij zijn vorige tocht over het Kanaal een heel
valies manuskripten kwijtraakte — het werd ten slotte teruggevonden, doch hij had intussen de ellende doorgemaakt van een
vader, die een kind heeft verloren besluit kordaat, het zelf te
gaan halen. In nerveuse geestdrift zijn rossinant bestijgend, voelt
hij zich als nimmer een miles christianus, in strijd tegen tat van
„geestelijke boosheden in de lucht".
De reis gaat eerst naar de boekenmarkt te Frankfort, die verzamelplaats van duitse humanisten, dan naar de voornaamste brabantse en vlaamse steden, waar hij overal vurige geestverwanten
heeft gewonnen, en vandaar naar Calais, waar hij als vanouds
Mountjoy op zijn machtig kasteel bezoekt.
Na een paar maanden is hij alweer in Bazel — zijn ijver verslindt
hem: Domela Nieuwenhuis' Terar dum prosim had zijn leus kunnen wezen — en begin 1516 verschijnt het „Novum Instrumentum", opnieuw aan Leo X opgedragen, en opnieuw voorzien van
de nodige polemiek tegen theologasters en monniken. Het werk
mocht nog zoveel kenmerken van overhaasting en slordigheid
dragen, het werd een historische gebeurtenis, dank zij mee enige
erasmiaanse voorberichten en toelichtingen. Philologisch was er
inderdaad van Ales op aan te merken — wat ook onmiddellijk geschiedde en Erasmus razend veel moeite zou bezorgen doch
opnieuw had de zestiend'eeuwse lezer bier vooral met een geestelijk wapen te doen, als uit de bijgevoegde aantekeningen zo duidelijk bleek, dat Erasmus ' roomse biograaf Dr. Mangan hem naar
aanleiding daarvan vierhonderd jaar later nog een „oneerbiedige
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beeldenstormer" zou noemen: this irreverent and iconoclastic Dutchman.

Inderdaad zette de hollandse humanist met zijn N. T. de kroon
op zijn reformatorisch werk: het bevatte dezelfde scherpe aanvallen op scholastiek en ceremonialisme als zijn andere geschriften, doch ook: dezelfde geestdriftige verdediging van een gelouterd Christendom, dat, dank zij de alomtegenwoordige religio naturalis, zowel beantwoordde aan de innigste behoeften van de
simpelste leek als aan de diepste strekking der heidense wijsbegeerte. Na jarenlange ingespannen arbeid, dwars door de door-.
nige staketsels der eeuwenoude schijngeleerdheid been, eindelijk
tot de „kristalheldere bronnen" van het evangelie doorgedrongen,
Wilde de schrijver de pure philosophia Christi algemeen toegankelijk gesteld zien en speelde hij het N. T. als een eenvoudig en voor
ieder geschikt viaticum tegen de gecompliceerde, kerkelijke Santenkraam even rustig als vrijmoedig uit. „Christus heet het
geheel in de geest van Maerlant en Grote in zijn dappere inleiding
tot „de allerheiligste en allerheilzaamste studie der christelijke
wijsbegeerte", die weldra als adhortatio ad christianae philosophiae
stadium ook afzonderlijk verschijnt wenst zijn heimelijkheden
zo veel mogelijk den volke bekend te maken, evulgare. zou
wensen, dat alle oude vrouwtjes het evangelie en de brieven van
Paulus lazen, en dat deze in alle talen waren overgezet... Moge de
akkerman achter de ploeg en de wever voor zijn getouw daaraan
hun liedjes ontlenen, de reiziger zich met dergelijke gesprekken
de weg korten en alle christenen daarover met elkander van gedachten wisselen. Dit snort wijsbegeerte is meer gelegen in gezindheid dan in sluitredenen, is veeleer Leven dan dispuut, bezieling dan kennis, transformatio quam ratio."
In 1519 acht Erasmus het ogenblik aangebroken om de uitgave
van zijn griekse N. T. behalve met zijn zoveel stof opwerpende
toevoegingen ook nog te voorzien van zijn eigen, sterk van de
vulgaat afwijkende vertaling: even hardnekkig als voorzichtig
waagt deze voorlijke strijder telkens iets meer. Een van zijn inleidingen over „de wijze en methode om Tangs de kortste weg
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tot de ware theologie te komen" — en wel door onmiddellijk
tot de unicus doctor, Christus te gaan — verschijnt bovendien afzonderlijk. Het tijdstip is gunstig gekozen: Erasmus' „Adagia"
hebben heel Europa veroverd, zijn „Enchiridion" wordt atom
bestudeerd, zijn „Lof der Zotheid" verslonden en de schrijver
ervan als een wonder van wijsheid geeerd, zijn intemationale
korrespondentie beinvloedt het ganse moderne Leven, de naam
van Erasmus gnat overal door de wereld. En wat voor stormen
van verontwaardiging er uit de reaktionaire hoeken ook opsteken, hij houdt als een hollandse zeewering stand.
Erasmus weet zich trouwens door mannen als Warham en Fisher,
de pauselijke nuntius Ammonius en Pius X zelf in de rug gedekt.
Dank zij de bemiddeling van de Apostolische Kanselarij te Londen zijn, na een tijd van martelende spanning, uit Rome zelfs drie
dekreten afgekomen, op grond waarvan 7 April 1517 in Ammonius' huffs te Westminster de rotterdammer van zijn kloostergeloften is ontbonden en ondanks zijn defectus natalium talloze,
ook de hoogste kerkelijke ambten en sinecures voor hem zijn
opengesteld. Doch al komen er sindsdien zowel van wereldlijke
als van kerkelijke zijde de vorstelijkste aanbiedingen — Frans I
verzoekt hem eigenhandig, te Parijs te komen om de leiding op
zich te nemen van de klassieke studien in Frankrijk, wat door de
grote hellenist Budaeus, Erasmus' vroegere dokter en oudleerling
Cop, vertaler van Galenus en Hippocrates, zowel als door de
diepzinnige neoplatonist Lefevre d'Etaples geestdriftig toegejuicht wordt; Wolsey roept hem naar Engeland, kardinaal Ximenes tracht hem te winnen voor de spaanse universiteit te Alcala,
de hertog van Saksen biedt hem een leerstoel te Leipzig, de keizerlijke raadsheer Pirckheimer, Diirer's beschermer, een andere te
Neurenberg aan; over enkele jaren zal hij bisschop kunnen worden en ten slotte stelt men hem zelfs een kardinaalshoed beschikbaar — Erasmus laat zich niet binders, of liever nog: houdt zich
even beslist als omzichtig vrij. Om met Vondel, die hem wel
heeft begrepen, te spreken:
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Gekroonde koppen wencken
Syn gunste door geschencken
En tittels ; maer syn veder even vry
Om Christus wraeckt gehuurde slaeverny.
Geen baetsucht maeckt hem eygen.
Oock swicht by voor geen dreygen.
En die syn kruys omhelsend eere viught,
Vervult met eere d'ongemeete lucht.

Ook op politiek gebied wijkt hij geen ogenblik of van zijn vrijwillig aanvaarde taak: in naam van Christus op te komen voor
vrede en recht. Wat is het Christendom anders dan „katholicisme”,
die universele, waarachtig menselijke gemeenschap, waar geestverwantschap zelfs nog boven bloedverwantschap gaat? Erasmus
tracht hiervan niet slechts de openbare mening te doordringen,
dock in het bizonder de machthebbers zijner dagen, en bestrijdt
geregeld even taktvol als onbeschroomd de bedenkelijke politieke
praktijken van vrijwel alle kerkelijke en wereldlijke vorsten.
Reeds heeft hij in een zijner brieven paus Leo X persoonlijk bezworen, het misdadig optreden van Julius II door een oprechte
vredespolitiek zelfs tegenover de turken te niet te doen.
Zoals aan de paus, herinnert Erasmus ook aan de vorsten voortdurend de evangelische grondslagen van het door hen beleden
katholicisme: daarop behoort niet slechts de Kerk, daarop behoren ook de Staten te zijn gefundeerd. Niet voor niets heeft hij
Cicero's „De Officiis" uitgegeven en zich verdiept in diens andere
werken, waar de staatkunst aan de maatstaf der menselijke moraal
wordt gemeten en de oorlog veroordeeld op grond van de eenheid des menselijken geslachts; heeft hij het vraagstuk van de
dwingelandij samen met More onderzocht, en kent hij Plato's
en Aristoteles' politiek-sociale geschriften van buiten: hij bestudeert nu eenmaal niets, dat hij niet onmiddellijk richt op de praktijk. En heeft hij de laatste jaren joist niet een nieuwe uitgave bewerkt van Seneca, die het menselijk Leven vooral als een strijd
tussen wijsheid en waanzin, zelfbeheersing en clriften leert zien,
en als recht stoIcijn aan elk philosophus de taak toeschrijft zich uit
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kracht van de rede tegen het woeden van toorn, hebzucht, heerszucht en ijdelheid te keren ? De echo van het grieks-romeins kosmopolitisme weerklinkt voortdurend door het evangelisch katholicisme van de rotterdammer, die niet minder dan Seneca zelf het
feit betreurt, dat de mens zich steeds weer ontmenst: hominem ex
homine Collat. Wat is humanitas anders dan dat redelijk bewustzijn
der ouden, dat in het christelijk gemeenschapsbesef culmineert ?
Ook het ganse politiek-sociale Leven behoort dus daarop gericht
te worden.
Nauwelijks is een nieuw beschermer —Jean le Sauvage, kanselier
van Brabant — in 1 516 benoemd tot raadsheer van de jonge aartshertog Karel, weldra koning van Spanje en keizer van Duitsland,
— een ereambt, dat, voorzover die tenminste worden uitbetaald,
jaarlijks een paar honderd florijnen opbrengt — of Erasmus stort
zijn hart uit in een vurig politiek betoog: „Institutio Principis
christiani", een vorstenspiegel, die de uiterste tegenstelling zal
vormen tot het in diezelfde tijd ontstane, doch eerst later (1532)
gepubliceerde „Il Principe" of „De Leider" van Machiavelli.
Erasmus zou Erasmus niet zijn, als bij het eerste hoofdstuk van zijn „Vorstenschool" niet gewijd had aan des vorsten opvoeding, bij een erfelijke
monarchie des te nodiger, omdat bier het hoofd van de staat niet door het
yolk gekozen, maar als zodanig geboren wordt. Men kieze in elk geval de
best denkbare paedagoog om de aanstaande vorst in de wijsheid der ouden
en in die van Christus zelf zo in te leiden, dat bij er geheel van vervuld
wordt. Anders ontstaat een tyran: Nisi Philosophus fueris, Princeps else non
poles, Tyrannus poles. Het beste van Seneca, Cicero, Plato, Aristoteles, Plutarchus en de bijbel is nauwelijks goed genoeg voor wie als vorst geroepen
is Gods beeld te wezen — Princeps imago Dei — en in zijn macht, wijsheid
en goedheid de goddelijke Macht, Wijsheid en Goedheid te weerspiegelen.
Want macht zonder goedheid betekent dwingelandij, en macht zonder wijsheid veeleer ondergang dan beheer. Als God zelf, is de ware vorst voor zijn
rijk een zon der gerechtigheid, administreert bij de dingen uit kracht der
zuivere rede, en regeert bij gratis : zonder hoop op winst of beloning.
Wanneer de toekomstige vorst in de klassieke literatuur talloze bedenkelij ke
voorbeelden — Achilles, Xerxes, Caesar — beschreven vindt, bedenke bij
wel, dat die hen verheerlijken, heidenen waren, doch bij zelf thans een
christen is : Hic quem legis etbnicus est, to qui legis christianus. Ook het 0. T.
davert trouwens van krijgsrumoer. Doch al waren oorlog en wreedheid de
joden nog geoorloofd, het uitverkoren yolk der christenen heeft een andere

201

Erasmus' Katholiek Humanisme

wet ontvangen, die der liefde, volgens welke physieke krijg hoogstens als
symbool van geestelijke strijd kan gelden.
De ware vorst is een Vader voor zijn yolk. Hij weet met Xenophon, dat de
mens, dat goddelijk dier, twee malen vrij is: en van nature, d.i. volgens
goddelijke, en volgens menselijke wetten. Rex libertate civium delectatur, de
vorst verheugt zich in de vrijheid der burgers : zijn grootheid bestaat niet in
het bevelen van ezels en paarden, maar in het leiden van redelij ke wezens,
wier vrijheid hij evenzeer eerbiedigt, als God zelf die eerbiedigt.
Al plegen de oude schrijvers de staatkunde in de kunsten van oorlog en van
vrede te verdelen, de roeping van een christenvorst zijn de artes pacis: gedurende vredestijd behoort hij zelfs alles te doen om oorlog voor goed
overbodig te maken. Kennis van, en liefde tot land en yolk is zijn allereerste taak, en zijn gezag kenmerke zich door wijsheid, karaktervastheid en
toewijding. Overigens is een slecht vorst nog beter te verdragen dan een
vorst met slechte raadgevers en vrienden : in het ene geval heeft het yolk
met een, in het andere met vele tyrannen te doen...
Erasmus dringt er op aan, noodzakelijke vernieuwingen en hervormingen
even taktvol als voorzichtig in te voeren, zoveel mogelijk rekening houdend
met de bestaande tradities ; voor de physieke, morele en intellektuele welvaart des yolks te doen, wat maar enigszins mogelijk is; het ophopen van
rijkdommen in de handen van weinigen tegen te gaan; de belastingen tot
een minimum te beperken en slechts aan de welvarenden op te leggen, en
bedenkelijke praecedenten tot op het uiterste te vermijden. Noodzakelijk
zijn weinige, doch algemeen begrijpelijke, goede wetten, en een zodanige
volksopleiding, dat de burger er een eer in stelt zich aan die wetten te houden. Zijn straffen onvermijdelijk, zo passe men ze toch slechts uiterst mild
toe, altijd het behoud der betrokken personen in het oog houdend, daar ook
de grootste misdadiger mens blijft. Leegloperij moet worden voorkomen,
en derhalve het aantal kloosters sterk beperkt. Ook staande legers zijn tot
niets nut : hoe minder soldaten hoe beter ! Misdaden van hooggeplaatsten
tegen gewone burgers behoren zwaarder gestraft te worden dan van armen
tegen rij ken, en de doodstraf worde zoveel mogelijk vermeden. Niet alleen
de vorst, ook de wet behoort even demokratisch als rechtvaardig te zijn:
anders is ze slechts een spinneweb, waar kleine vliegjes in blijven hangen,
doch grote vogels dwars doorheen vliegen.
In een vrije staat zijn ook de tongen vrij, en een werkelijk vorst vergeeft het
gemakkelijkst — majesteitsschennis. Hij weet trouwens, dat een vorst niet
mogelijk is zonder staat, doch een staat wel zonder vorst: men denke slechts
aan de oude demokratieen: een vorst bestaat slechts, voorzover een yolk hem
gehoorzamen wil.
Wat de internationale verdragen betreft, de meeste zijn feitelijk aanslagen
op de belangen der volken. Tussen christelijke vorsten zijn verdragen zelfs
overbodig, daar zij reeds in Christus verbonden zijn. De ervaring leert, dat
hoe meer verdragen gesloten worden, hoe groter het onderling wantrouwen is, en hoe minder ervan terecht komt. Het doel van haast alle verdragen
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is immers — oorlog, en de meeste bondgenootschappen zijn niets dan
krijgsmaatregelen. Ook de zozeer in zwang zijnde politieke huwelijken,
waarbij in plaats van met de belangen der volken, slechts met die der dynastieen gerekend wordt, zijn uit den boze. Als de vorsten door huwelijken
vrede konden stichten, zou Erasmus hun gaarne elk zeshonderd vrouwen
gunnen. Doch de tegenwoordige vorstenhuwelijken rukken de wereld
steeds meer uit Naar verband: het gevolg is een zondvloed van christenbloed.
De taak van een goed vorst is zijn rijk welvarender en schoner na te laten,
dan hij het heeft ontvangen. Daarom besluite hij slechts in het allerlaatste
geval tot oorlog, die schipbreuk van al wat goed is in een zee van onrecht.
Kan het nu eenmaal niet anders, dan voere hij hem zo, dat zijn yolk er zo
weinig mogelijk door lijdt, de krijg zo spoedig mogelijk wordt beeindigd,
en er zo min mogelijk christenbloed wordt gestort. De mens is nu eenmaal
geen roofdier, en vooral niet de christen. Is er een rechtvaardige oorlog wel
mogelijk ? Zelfs de rechtvaardigste wordt op de onrechtvaardigste wijze gevoerd. De pauselijke wetten mogen niet alle oorlogen veroordelen, Augustinus er enige goedkeuren, en de H. Bernard de soldaten prijzen, Christus,
Paulus en Petrus leren overal het tegendeel, en gaat hun gezag niet dat van
de anderen te boven? In elk geval wordt de oorlog door de gansephilosophia
Christi veroordeeld, terwiji zelfs de doctores, die zekere oorlogen toestaan, er
weerzin tegen voelen. Kan bovendien een enkele kerkelijke autoriteit een
van de oorlogen goedkeuren, die feitelijk worden gevoerd? Een christelijk
vorst zal zelfs de zogenaamde bell= justum wantrouwen en, ook wanneer
hij in zijn recht is, zich afvragen, of hij het recht heeft, zijn recht ten koste
van mateloos lijden en onrecht door te zetten. De wijsten verkiezen in zulke
gevallen verlies boven winst, wel wetend, dat geen vorst zijn vijand kan
aanvallen, zonder meteen ook zijn yolk aan te vallen.
Wat ten slotte de internationale veiligheid betreft, hoe meer men die door
oorlog wil handhaven, hoe minder ervan terecht komt, daar de ene oorlog
nu eenmaal altijd weer de andere voortbrengt.
In elk geval is het de taak van de priesters, de volken van oorlog of te houden, en er nimmer aan deel te nemen. Reeds de joden begrepen, hoe hoog
de vrede boven de oorlog gaat : niet de bloedige oorlogsvorst David, doch
de vredelievende Salomo bouwde de tempel. Christus, die ware Salomo,
is het ene, onvergelijkelijke voorbeeld, dat door elk christenvorst nagevolgd
behoort te worden.
Hoe bitter het Erasmus met dit alles ernst was, bleek vooral uit wat hij in
de zoeven gepubliceerde, zevende uitgave van zijn „Adagia" geschreven
had naar aanleiding van de spreuk Scarabeus aquilam quaerit: den aanval op
het machtsmisbruik der vorsten, die niet ophouden de rechten en vrijheden
der volken te schenden. Niet toevallig is van ouds het koningschap verbeeld door de adelaar, dat onverzadigbaar wrede, sinistere beest met zijn
bek en zijn klauwen, machtig in kwaaddoen, rover, vleesverslinder, vijand
van de vrede, de enige vogel, die men niet opvoeden kan! Inderdaad eten de
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vorsten telkens weer hun eigen volken op, en voeden zij, evenals de
adelaars, hun jongen door de ingewanden van zwakken en onschuldigen te
verscheuren. Hun wetten, verdragen, oorlogen en vredes alles dient slechts
ter begunstiging van hun eigen fortuin. En zulke monsters doen zich vanouds niet slechts „koning" maar zelfs „god" noemen, augustus, serenissimus,
illustrissitnus! Alsof dat niet genoeg was, zijn zij ook nog door roofzuchtige
raadslieden omringd. De koning der vogels heeft slechts een bek, twee ogen,
twee klauwen en een buik, maar hoeveel bekken, ogen, klauwen en buiken
hebben onze adelaars ? Aan hun ijdelheid en roofzucht offeren zij de rust der
wereld op. Gaat het zo door, dan zullen de volken zich nog verheffen, om
aan dat alles paal en perk te stellen...
Geen wonder, dat zulke „oorlogszuchtige monsters" niet met de zwanen,
die dichtervogels, in vrede kunnen leven: het ras der poeten is bij de
vorsten met een slecht geweten slecht gezien. „Want het is — vervolgt,
Erasmus, de aard van de ware poeta et orator, en daarmee zichzelf beschrijvend — een vrijmoedig sprekend, onafhankelijk ras, dat dwangarbeid in
de steengroeven soms verkiest boven zwijgen... De adelaar houdt al evenmin van de kraanvogels, zonder twijfel, omdat zij zo hartstochtelijk op de
bij de vorsten gehate demokratie zijn gesteld." Ook haat hij de nachtsperwers : tyrannen verafschuwen niemand meer dan hen, die helder zien
in de duisternis.

Hoe heeft men Erasmus toch voor een wereldvreemde kamergeleerde kunnen houden ? Inderdaad was hij veeleer een klassiek gevormd aktivist, een geestelijk agitator, die vooral de intellektuele
en hoge maatschappelijke kringen zijner dagen in christelijkhumanistische zin poogde te beinvloeden. Zijn meest geslaagde
geschriften waren gelegenheidsgeschriften, en zijn brieven droegen vaak het karakter van politieke of godsdienstige manifesten
en vlugschriften. Hij bracht voortdurend zijn tijd in beweging en
ward voortdurend door zijn tijd in beweging gebracht; was even
gespannen op wat er in het officiele Europa gebeurde, als het
officiele Europa op wat Erasmus ervan zou zeggen. Elise Constantinescu Bagdat heeft overtuigend aangetoond, dat ook Erasmus' volledigst betoog tegen oorlog en voor vrede, de „Querela
Pacis", slechts kan begrepen worden in verband met de geschiedenis Bier dagen: het befaamde verdrag van Kamerijk en de
vredespolitiek der nederlandse Staten Generaal.
De rotterdammer, die zo gaarne het beste hoopte, verwachtte van
het verbond van Kamerijk wonderen: zouden de machtigste
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katholieke vorsten daar niet samenkomen om eindelijk een duurzame wereldorde te stichten: ibi de pace nunquam interrumpenda
tractabitur! Reeds zag Erasmus in zijn vervoerde verbeelding de
vrede verzekerd adamantis vinculis, door diamanten banden, en de
Gouden Eeuw van godsdienst, welvaart, kunsten en wetenschappen stralend aangebroken.
Doch de Liga-politiek bleek weldra bedenkelijk te worden gedwarsboomd door kardinaal Schiner — gewezen oorlogslegaat
van paus Julius II en Erasmus' bete noir —. De zwitser manceuvreerde wat hij kon, om keizer Maximiliaan en koning Hendrik
VIII tegen Frankrijk op te zetten, terwijl Erasmus en de zijnen in
de eerste plaats van Frans I vrede en welvaart verwachtten. De rotterdammer, die in de franse bedoelingen overigens een te naief
vertrouwen had, wierp op verzoek van koning Karel van Spanje
— feitelijk: van diens invloedrijkste nederlandse raadslieden —
onmiddellijk al zijn moreel en intellektueel gewicht in de schaal,
om een mislukking van de conferentie te verhinderen. „Vredes
Klacht" mocht eerst worden gepubliceerd, nadat de bijeenkomst
te Kamerijk was afgelopen, de hoge personen, voor wie het in
de eerste plaats bestemd was, hadden er nog tijdig kennis van
kunnen nemen.
Erasmus weet bovendien, dat zijn aan de invloedrijke bisschop van Utrecht,
Philips van Bourgondie, opgedragen werk door geen vorst of staatsman
van betekenis ongelezen zal worden gelaten, en hoopt meteen, dat zijn
utrechtse beschermheer daardoor zal worden opgewekt te doen wat in zijn
vermogen is, om de in de noordelijke Nederlanden opnieuw uitgebarsten
oorlogsrazernij te stillen. Al wat hij tot nog toe over het allerbrandendst
vraagstuk van krijg en vrede heeft geschreven opnieuw samenvattend, en
zijn vurig betoog met een keur van de zuiverste wijsheid der ouden en de
indrukwekkendste teksten uit de bijbel stavend, vraagt hij zich openlijk af,
hoe lang de volken zich nog door de vorsten zullen laten misbruiken; verklaart, dat een oorlog hoogstens gevoerd zou mogen worden onder toestemming der ganse betrokken natie; erkent dat de burgers het recht hebben
alle onrechtvaardige oorlogen onmogelijk te maken, en dat zij dit onmiddellijk kunnen, zo de overgrote meerderheid des yolks zich tegen de
dwingelandij van enkelen bewust verenigt : het eenstemmig besluit van een
yolk behoort een slecht vorst in zijn hartstochten te bedwingen, daar nu
eenmaal het algemeen belang het bizondere te boven gaat. De meeste men205
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sen verafschuwen oorlog en begeren vrede. Slechts een kleine groep belanghebbenden, onder wie de legerleveranciers, die hun vervloekt geluk op
het ongeluk der volken bouwen, begeren krijg. Moet hun onmenselijkheid het op de wil van zoveel mensen van goeden wine winnen?
Ofschoon de oorlog met het christendom vloekt, strijden de christenen
tegenwoordig wreder dan vroeger joden en heidenen, en thans de turken:
men vindt steeds helser moordmachines uit. Het he' 'g sakrament wordt
naar de kampen meegesleept, en mis tegen mis bediend. Het kruis vecht
tegen het kruis, christenen tegen christenen, christenen tegen Christus. Hoe
kan een soldaat te velde een Onze Vader bidden? En toch komen, als een
paus tot oorlog opwekt, alle vorsten aanlopen, doch als hij vrede wil stichten, wordt hij alleen gelaten. Inderdaad is de vrede niet iets lafs en gemakkelij ks : zij bestaat daarin, dat men haar wil met alle kracht van de ziel, die
vurige geest, die niets is, tenzij hij liefde is.
Het welsprekend betoog besluit met een krachtig beroep op vorsten, priesters, theologen, bisschoppen, op alle andere kerkelijke en wereldlijke overheden — Leo X, Frans I, Karel van Oostenrij k, Hendrik VIII, keizer
Maximiliaan worden met name genoemd —, op elk die de christennaam
draagt, om zich te verenigen en tegen de krijg saam te zweren.
Natura, Humanitas, Christus, het hell, dat de vrede, de onheilen, die de
oorlog met zich brengt, — alles wekte volgens Erasmus tot het stichten
van een definitieve vrede op, waartoe hij telkens weer de volgende praktische maatregelen voorsloeg :
I. alle volken het besef bijbrengen van het ene grote mensheidsverband, dat
zich uitstrekt over alle natuurlijke en culturele grenzen heen, zodat de Rijn
b.v. de fransen en duitsers niet meer scheidt maar verbindt, en daartoe in
de eerste plaats het geschiedonderwijs overal zo vernieuwen, dat bij de verschillende volken onderlinge waardeering in plaats van afgunst, haat en
vijandschap gewekt wordt;
II. de grenzen der landen eens en voorgoed vaststellen;
III. de opvolging der vorsten zo regelen, dat alle twist dienaangaande voor
eeuwig is uitgeschakeld ;
IV. aan de vorsten het recht van oorlogverklaren ontnemen, zodat ze die
hoogstens met toestemming van het ganse yolk kunnen voeren;
V. eventuele conflikten regelen door arbitrage;
VI. alle intellektuele, morele, religieuse en sociale machten en krachten in
dienst van de vrede mobiliseren.

Erasmus stond in zijn strijd voor menselijkheid, recht en vrede
niet alleen: had reeds Binds jaren Coletus en Morus aan zijn zijde.
Alle drie stelden op kerkelijk, politiek en maatschappelijk gebied
vaak letterlijk dezelfde eisen. Zo was Colet, in het bizonder door
Plato geinspireerd, reeds bij zijn uitlegging van zijn „Brief aan de
Romeinen" niet minder dan later Erasmus en Morus voor huma206

HANS HOLBEIN, THOMAS MORE

Erasmus' Katholiek Humanisme

nisering van het strafrecht opgekomen, en werden de beide laatsten door de eerste in communistische gezindheid nog overtroffen.
Diep beinvloed door Pico della Mirandola's „De Ente et Uno"
en door Cusanus' „De Pace Fidei", bepleitte Morus zo goed als
Erasmus ruimzinnige godsdienstige verdraagzaamheid. Zijn thans
zo beroemde „Utopia", aan welks samenstelling Erasmus in belangrijke mate deelnam, had dan ook niet, als men tegenwoordig
meest meent, vooral op de toekomst, maar in de eerste plaats op
het heden betrekking: was evenals des rotterdammers „Enchiri&on" of „Lof der Zotheid" een godsdienstig-politiek strijdschrift,
dat niet alleen een uiterst scherpe kritiek op het staatkundig en
maatschappelijk leven in Engeland, Frankrijk en de Kerkelijke
Staat bevatte, en daartegenover een ideale, of Never, een normaal-menselijker samenleving stelde, doch in de eerste plaats op
geloofsvrijheid was gericht.
Sinds 1512 was met langdurige tussenpozen in de Lateraankerk te Rome
opnieuw een concilie gehouden, dat bij voorstanders van reformatio aanvankelij k grote verwachtingen had gewekt. Echter waren zij, die de leiding
in handen hadden, door paus Julius II zelf benoemd. Later stond Leo X
wel toe, dat ze door het concilie aangewezen zouden worden, doch op
voorwaarde, dat zij zouden worden aangevuld door een even groot aantal
kardinalen, waardoor de curie altijd over de meerderheid beschikte. Vond
nu en dan een openbare zitting plaats, dan was alles reeds lang in kannen
en kruiken; de konsistorien en de pauselijke kanselarij beheersten de dagorde volkomen, zodat van een „hervortning in hoofd en leden" voor de
zoveelste maal niets terecht kwam.
7 Mei 1512 had Cajetanus, generaal van de dominikanen, in een plechtige
rede verklaard, dat de hemelse civitas, die Johannes aan het slot der „Openbaring" uit de hemel op aarde had zien neerdalen, en die alle trekken der
volkomenste respublica droeg, niet anders was dan de H. Stad, en had hij
Gods. Stedehouder aangezet, zowel zijn geestelij k als zij n wereldlij k zwaard
te parer verdediging gereed te houden.
5 Mei 1515 was een bul ter reformatio van de curie afgekondigd, slechts uit
halve maatregelen bestaande, die bovendien nimmer uitgevoerd zouden
worden, en had men de beruchte konstituties van Aegidius opnieuw van
kracht verklaard: een stel, op verouderd strafrecht gebaseerde, volkomen
reaktionnaire maatregelen uit het midden der XIVe eeuw! En een dag tevoren was een dubbele censuur op alle toekomstig drukwerk ingesteld...
De paus mocht 10 Juli 1515 aan de rotterdammer schrijven slechts te wensen, wat voor de christelijke respublica het beste was, allen, wie het heil van
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het christelijk gemenebest werkelijk ter harte ging, begonnen het ergste te
vrezen. Leo mocht al geen oorlogspaus, noch een dogmatisch fanaticus
zijn, een machtspaus was hij zeer zeker. Zou na Konstanz en Bazel nu ook
Rome weer op ontgoocheling uitlopen?
In die dagen maakte Thomas Morus als vertegenwoordiger van de londense
kooplui deel uit van een engels handelsgezantschap in Vlaanderen onder
leiding van Cuthbart Tunstall, kanselier van de aartsbisschop van Canterbury. Zij werden o.a. bevriend met Pieter Gilles, Aegidius genaamd, sekretaris van de stad Antwerpen, de hollander Hieronymus Buslidius of Busleiden, raadsheer van koning Karel, die beiden vurige vereerders van Erasmus waren, en met een merkwaardig, veel bereisd man, die Morus later
slechts onder de schuilnaam Hythlodaeus heeft vermeld. Allen van de noodzakelijkheid van een renascentia des christendoms diep overtuigd, volgden
zij met gespannen aandacht, wat er te Rome gebeurde en — niet gebeurde.
Naar het schijnt, verschafte de wereldreiziger aan Morus een uitgebreide
beschrijving van de grieks-katholieke kloostergemeenschap Athos, die stille
tegenpool van het Vaticaan, waar vrede en harmonie op overigens in de
wereld ongekende wijze heerste. More plaatste hier de toestand in Engeland,
Frankrijk en de Kerkelijke Staat scherp kritisch tegenover. Met het oog op
de zoeven ingestelde censuur verzocht hij echter Erasmus en Aegidius het
geheel zo te bewerken en te omsluieren, dat het nog juist door de beugel
zou kunnen. De antwerpenaar voegde er slechts weinig aan toe; de rest van
het werk deed Erasmus, die in handige invoegsels zijn geliefdste stokpaarden bereed, en wiens naam dan ook op de titelpagina van de tweede parijse
uitgave werd vermeld. Men begrijpt nu, waarom het praatje kon rondgaan,
dat Erasmus het werk zou hebben geschreven, en waarom Morus het in zijn
korrespondentie met de rotterdammer nostra Nusquama, „ons Nergenshuizen" noemde.
Hoe het zij, ook Morus' „Utopia" was een strijdschrift, en wel de optimo

reipublicae statu: „over de beste toestand van de gemeenschap". Zogoed als

de „Querela Pacis" behoorde het in de eerste plaats in handen te komen van
een groep invloedrijke persoonlijkheden, die in die tijd — in dit geval te
Rome — over het wel en wee der christelijke gemeenschap beslisten. Wat
Erasmus tot nog toe vooral op godsdienstig en politiek terrein verricht had,
had Morus, tezamen met hem en enige andere humanisten, thans in de
eerste plaats op sociaal gebied verricht : alles teruggebracht tot de religio
naturalis, die, gebaseerd op de universele rede, door het christendom behoorde bekroond te worden, doch van welker diep menselijke maatstaven de
zogeniamde respublica christiana misdadig ver afgeweken was.

Het lateraans concilie werd 16 Maart 1517 gesloten met een zitting, die de oorlog tegen de turken goedkeurde. Alle verwachtingen op een reflorescentia van Kerk en samenleving vervlogen als
rook. Is het wonder, dat, toen Erasmus van Luther's eerste, vlam208
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mende protest tegen de kerkelijke misbruiken hoorde, hij met
diens optreden slechts sympathiseren kon ?
Afgezien van een verblijf van enige maanden te Bazel, verschillende bezoeken aan Mechelen, Brussel en Antwerpen en een reis
naar Calais en naar Keulen, vertoeft de hollandse humanist in die
tijd te Leuven. Hij maakt er een derde druk van het griekse N.T.
gereed, begint met het publiceren van zijn „Paraphrasen” der
nieuwtestamentische geschriften, gaat voort met de uitgave der
volledige werken van Cyprianus en Augustinus; bereidt een
nieuwe editie van Cicero's „De Officiis" en van zijn eigen „Enchiridion” voor.
Als gewoonlijk gebruikt hij, waar dit maar even gaat, zijn nieuwe
publikaties om allerlei aktuele vraagstukken aan te roeren en zijn
katholiek humanisme ruimer bekend te maken. Zijn omschrijvende verklaring van het N.T. kruidt hij met stoutigheden, die
zelfs zijn dapperste vrienden in verbazing brengen. Het „Enchiridion" voorziet hij van een nieuwe inleiding, verklarend van de
philosophia Christi een algemeen begrijpelijke uiteenzetting te hebben gegeven, omdat „het hoogste bestemd is voor alien". Wat de
bellum in Turcas betreft — men ziet: hij houdt voet bij stuk —, het
gaat er niet om talloze ongelovigen aan de Orcus te offeren en
daarbij zelf tot turken te ontaarden, maar om de turken voor het
vita christiana te winnen. Niet met wapengeweld, doch met brieyen en geschriften, met de waarheid van het evangelic trede men,
in Christus' en Paulus' geest, die heidenen tegemoet. Voor de zoveelste maal wijst hij pausen, kardinalen, bisschoppen en priesters
op hun verheven task, evenals de wereldlijke vorsten, die hoogstens een helium justum zouden mogen voeren, doch ook op hun
wijze Christus hebben te dienen, Wiens wet niet geweld maar
liefde, zelfs tegenover de vijanden, is. Eenzelfde spiegel moet hoog
en laag worden voorgehouden: Christus' zuivere leer, en openlijk
worden erkend dat een oorlogszuchtige pans zelfs geen gehoorzaamheid verdient. De Kerk moet worden hervormd niet in
leerstellige, doch in zedelijke zin. Aflaat, ceremonial en dergelijke
bijkomstigheden mogen simmer van de christiana veritas afleiden,
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en evenmin het kloosterleven, dat tot allerlei vormen van pharizeisme heeft geleid. Waarom worden wie in evangelische ijver de
zuivere religie willen handhaven, telkens weer behandeld als heiligschenners ? Dat de paus aan geleerde en vrome mannen opdrage om uit de evangelien en de apostolische brieven een even
algemeen begrijpelijk als volledig, kort begrip van de philosophia
Christiana samen te stellen, en dit atom verspreid worde. Erasmus,
de lijn van Grote en de broeders des gemenen levens, van Wessel,
Agricola en Hegius steeds verder doortrekkend, wil de nieuwe
drukpers, dat „bijna goddelijk instrument" voor alles in dienst
ener katholiek-humanistische volksopvoeding gesteld zien.
Ook laat hij voor het eerst zijn brieven drukken, een viertal, een
twintigtal, een vijftigtal — het duurt niet lang, of het aantal loopt
in de honderden. Hij herziet ze vooral stylistisch, verbetert de
worm, dock wijzigt van enige ook sterk de inhoud. Aan deze uitgaven liggen overigens geen geschiedkundige, dochletterkundige
en cultuurpaedagogische bedoelingen ten grondslag. Meer officiEle en vormelijke epistels, waarin hij zijn pen met de uiterste
omzichtigheid heeft bestuurd, worden door onbevangen en speelse ontboezemingen aan vrienden en kennissen, en felle uitvallen
tegen wat hem hindert en ergert, afgewisseld. Soms flapt hij de
dingen er letterlijk uit. En daar de rotterdammer met vertegenwoordigers van alle rangen en standen in verbinding staat —
pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters, monniken, keizers,
koningen, staatslieden, kunstenaars, geleerden, edelen, burgers,
uit heel West Europa —, het veelbewogen Leven van zijn tijd zich
in zijn korrespondentie telkens weerspiegelt, ja, de schrijver daardoor meermalen in de geschiedenis ingrijpt, worden zijn brieven
letterlijk verslonden.
Zij openbaren trouwens meer dan iets anders Erasmus' diep menselijke levensopvatting. Want, al gaat er ook jets „goddelijks"
door hem heen, zelfs de verhevenste mens is Erasmus een al te
menselijke mens. Allen worden door dezelfde driften bezeten;
alien zijn onderworpen aan dezelfde wetten van geboorte, ouderdom en dood; alien hebben ten slotte behoefte aan elkander: zoe210
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ken zich, ieder op eigen manier, te uiten en aan elkaar mede te
delen. Niemand is Dat, maar ieder is wat: is op onvervangbare
wijze dit of dat individu, met zijn persoonlijke behoeften en
eigenaardigheden, min of meer vrij, maar toch ook weer aan
alien en alles gebonden. „Erasmus neemt de wens, zoals hij is, en
niet zoals hij zich in zijn „waardigheid" voorstelt": een min of
meer redelijk wezen, belaagd door de onberekenbare fortuna, en
geneigd tot allerlei vormen van stultitia. Dat men derhalve geduld
met elkander hebbe, vooral in bijkomstige zaken, mild en toegeeflijk zij. Levenservaring met levenservaring vergelijkend,
deelt de schrijver ook zijn eigen leven voortdurend aan anderen
mee — legt het meermalen letterlijk bloot —, steeds erop uit om
„ieder het zijne" te geven op grond van de eeuwenlange ervaring
van alle mensen tezamen: wat is waarschijnlijker, dan wat door
alien erkend werd : Quem tot aetatum, tot nationum concensus non permoveat? Aangezien het waarachtig menselijke hem nergens als
door de levenswijsheid der ouden vertolkt, en als in het evangelie
verbeeld lijkt, komt hij daar telkens weer op terug, en wil het
roomskatholicisme daartoe geleidelijk besnoeid zien. Juist, omdat
Kerk en maatschappij zozeer van dat allermenselijkste zijn afgeweken, moet het voortdurend in herinnering worden gebracht.
Op welk een mensonwaardige onmenselijkheid zullen anders de
Bingen uidopen ?
Al het historische, ceremoniEle en dogmatische in het Christendom
is nu eenmaal bijkomstig. Waar het om gaat, is, dat de geest van
het evangelie, d.i. humanitas, in het ganse leven verwerkelijkt
wordt. Niet enkel, zoals al eeuwen gebeurd is, enkel maar bidden:
A peste, a fame, a bello
Libera nos Domine!

en intussen in de ongunstigste hygienische en morele verhoudingen leven, waaruit pest, hongersnood en oorlog onverbiddelijk voortkomen moeten, dock het persoonlijk en maatschappelijk
leven zo reformeren, dat zij uit kracht van de menselijke wil voor
eeuwig verdwijnen.
Zoals Ficino de strijd tegen de pest heeft ter hand genomen,
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neemt Erasmus die tegen de krijg, en dus mede die tegen pest en
hongersnood ter hand: de mensheid, in het bizonder de christenheid heeft van dit alles zich zelf te bevrijden. Zijn verantwoordelijkheidsbewustzijn op dit gebied gaat zo ver, dat hij zelfs een
heruitgave van Caesar's „De Bello gallico" en Lucianus' „Pharsalia" wist te vermijden. En al brengt dit deel van zijn levenswerk
hem teleurstelling op teleurstelling, zodat hij in 1521 zelfs uitroept: „O God, wat een wereld! Het christendom is in twean
gescheurd, Karel V en Frans I willen elkaar verslinden... Onsterfelijke God, waarom verhindert de pans zijn kinderen niet, dat
zij elkander de hats afsnijden," — en beleeft hij een tijdvak van
steeds genadelozer oorlogen en geruchten van oorlog, — tot zijn
dood, in 1536, bezweert en vermaant hij de wereldlijke vorsten
telkens weer, in hun praktische politiek met de diep menselijke
beginselen van het evangelie eindelijk ernst te maken. Anders zal
niet slechts alle christendom, maar zelfs alle cultuur ten gronde
g aan...

Anders dan voor Aulus Genius, die onder humanitas niet zozeer
philanthropia als wel paedeia verstond, is voor Erasmus humanitas
en opvoeding en naastenliefde. Als een echte hollander dringt hij
er bij zijn worst op aan, te zorgen voor refine, welgeordende steden, bruggen en hallen, drooglegging van moerassen, ontginning, inpoldering, bedijking, en voor physieke en intellektuele
ontwikkeling des yolks. Doch dit alles als grondslag voor een rijk
gedifferentieerde, de ganse christenheid omvattende cultuur,
waarvan elk yolk een eigenaardig onderdeel heeft te vormen.
Dit blijkt vooral uit Erasmus' „Colloquia", die niet alleen de wijze
waarop de schrijver met leerlingen en vrienden pleegt om te gaan,
kleurig en fleurig weerspiegelt en, als gewoonlijk, de scherpste
kritiek op het kerkelijk, staatkundig en maatschappelijk leven bevat, dock ook allerlei aanwijzingen voor physieke, morele, sociale
politieke, religieuse en culturele hygiene, waarbij mens, mensheid
en menselijkheid drianig in het centrum van zijn aandacht staan.
Wij zagen reeds, hoe hij de opvoeding der jeugd, de onderlinge
verhouding der volken, het ganse maatschappelijke leven, ja,
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zelfs het strafrecht Wilde humaniseren, en hij streed voor de emancipatie der vrouw. Erasmus heeft de zoon van Columbus nog niet
gesproken, of hij neemt het ook voor de gekleurde volken op. In
de lx:hopocyLdc — een gesprek tussen een vishandelaar en een slager — stelt de schrijver vast, hoe 'n klein gedeelte der wereld
eigenlijk door rooms-katholieken bewoond is: nog niet eens geheel Europa! De rest van de wereld wordt bevolkt door barbaren,
schismatici en ketters. Het is waar, dat op de nieuwe kaarten de
australische eilanden b.v. onder het kruis zijn gesteld, doch dat
wil hoogstens zeggen, dat de christenen er bait behaalden, allerminst, dat de inboorlingen tot het christendom zouden zijn be-.
keerd. In elk geval hebben de europese volken daar reeds genoeg
verdiend om die medemensen met de weldaden van het evangelie
bekend te maken. Het voorbeeld der apostelen navolgend, bevrijde men zijn religio van „de last der mozaische wetten", de talloze rituele en ceremoniele gebruiken en verplichtingen, die de
wereld aanvankelijk niet behoefde om gered te worden, en brenge
de heidenen slechts dat eenvoudig oerevangelisch geloof, dat zich
kenmerkt door liefde en vrijheid. Hefie de Clemente paus Clemens VII alle annaten, aflaten, dispensaten, enz. enz. op. Als men,
in plaats van die barbaarse volken tot slaven en voorwerpen van
uitbuiting te maken, in zulk een geest optreedt, is het wel zeker,
dat het christendom zich spoedig over de ganse aardbol zal verspreiden. En zelfs voor oeconomische nadelen behoeft men niet
bevreesd te zijn: zodra de barbaren ontdekt zullen hebben, dat wij
werkelijk christenen zijn, zullen zij ons spontaan oneindig meer
aanbieden, dan wij hun met geweld kunnen ontnemen.
Het is duidelijk, dat Erasmus aan de zijde van Bartolomeo de las
Casas staat. En — aan die van Morus natuurlijk, Wiens Hythlodaeiis in „Utopia" als een echte Raphael verhaalt, hoe hij, na het
vertrek van Amerigo Vespucci's schepen alleen onder inboorlingen achtergebleven, door vriendelijkheid en hulpvaardigheid
hun genegenheid en vriendschap weldra had weten te winnen.
Ook de dieren vallen niet buiten Erasmus' belangstelling. Het
blijkt in de ,,Lof der Zotheid" uit zijn veroordeling van de even
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ruwe als wrede jachtsport, die de jagers zelf „tot minder dan Wilde
dieren ontaarden doer". In de „Ratio verae Theologise" (1519)
beveelt hij, hoezeer ook over het algemeen het waamemingsvermogen der ouden en hun nauwkeurige beschrijvingen waarderend, bestudering der natuur boven die van de werken der grootste geleerden — Aristoteles, Theophrastus, Plinius — aan: Sed
obsecro te, quid divides aut finies, aut quid colliges, si rerum, de quibus
disseritur, vim ac naturam ignores —men zou bier een zeker verband

tussen Erasmus en da. Vinci leggen kunnen —. De samenspraak
„Vrienschap", een studie over sympathie en antipathie bij de dieren, bewijst, dat de hollandse humanist niet slechts mensen maar,
tot in Rome toe, ook beesten nauwkeurig placht gade te slaan i.
Men weet trouwens, dat zijn vriend Morus deze belangstelling
deelde, en bij zich aan huffs te Chelsea er een snort menagerie op
na hield.
Niet minder blijkt Erasmus liefde voor planten en dieren, al dadelijk voor vogels, uit „Het godsdienstig Banket" dat zich afspeelt
in de ideale renaissance-omgeving: buiten het gewoel der stad, op
een moderne villa, omringd door een met veel kennis en grote
zorg onderhouden tuin. Deze „oase van bloemen en gesprekken"
— als zulk een bijeenkomst toen genoemd werd — is daarom zo
belangrijk, omdat Erasmus bier, uitgaande van de oer-renaissancistische tekst, in ons tweede hoofdstuk behandeld, waarvolgens
de homo spiritualis alle Bingen beoordeelt, terwijl hij zelf door niemand kan worden beoordeeld, zijn katholiek humanisme helder
heeft samengevat.
En, als reeds in zijn allereerste geschriften, verheerlijkt Erasmus
ook in deze „tuin van Epicurus" de vera voluptas: die harmonische
vreugde van zinnen, ziel en geest, waaraan hij, Valla gedachtig,
in de laatste uitgave zijner „Samenspraken" (1533) nog een speciaal colloquium zal wijden.

1 lie J. Heckmann, Die AuBerungen des D. Erasmus van Rotterdam zur
Tierpsychologie, „Renaissance and Philosophic" XIII, 191o.

XII. ERASMUS EN DE HERVORMING
De menselijke dingen zijn hem meer dan de goddelijke.
Erasmus... wiens geschriften tot verwoesting van
alle godsdienst leiden.
Erasmus verpletteren is de vinger leggen op een
wandluis, die dood nog meer stinkt dan levend.
LUTHER

Zij, die Luther goed gezind zijn, zouden liever
zien, dat hij beschaafder en gematigder schreef.
Ik ben bereid te sterven voor Christus, indien hij
zelf mij daartoe de kracht geeft, maar sterven voor
Luther doe ik niet.
ERASMUS

aarten Luther's stellingen over de aflaat waren bij Erasmus in zeer goede garde gevallen. Hij zond ze met instemming door aan More en Colet en schreef aan de
laatste: „Aan alle koninldijke hoven heersen die huichelaars van
theologen. De roomse curie heeft eenvoudig elke schaamte over
boord gegooid: wat is er onbeschaamder dan die voortdurende
aflaten? Nu Wendt zij weer de oorlogen tegen de turken als aanleiding voor, terwijl het werkelijke doel de verdrijving van de
spanjaarden uit Napels is."
Doch was Luther's optreden niet te onbesuisd ? „Ik zie, dat het
ongecontroleerd gezag van Rome's opperpriester, zoals dat tegenwoordig bestaat, de pest is voor de christenheid, ofschoon de
schaamteloze predikheren het door dik en dun prijzen." Is het
echter wijs deze wond op Luther's manier in het openbaar aan te
raken? Eigenlijk behoorden de vorsten hier op te treden. „Mawr
ik vrees, dat ze het bij het verdelen van de bait met Rome niet
eens zullen worden" — schrijft Erasmus in Ockham's geest aan
Johannes Lang —.
Erasmus erkent, dat er van allerlei moet gebeuren. „De papisten
— beet het zelfs eens vanuit Leuven — zijn bier in een geweldige

M

215

Erasmus en de Hervorming
woede ontstoken... die valse christenen zullen wij niet eerder onschadelijk kunnen maken dan op de dag, waarop de tyrannie van
de pauselijke Stoel en van haar satellieten, dat zijn de bedelmonniken, neergeslagen is." Doch omzichtigheid blijft geboden, daar
het hier om een addernest van kerkelijke, politieke en fmanciele
belangen gaat, en vooral voorkomen moet worden, dat de christenheid opnieuw tot de gruwelen vervalt, waardoor na de verbranding van Hus Midden Europa geteisterd werd.
Mensenkenner als hij is, voelt Erasmus in de duitse hervormer
een andere, hem vreemde geest, die naar scheuring drijft. Zeker,
het roomskatholicisme is bedenkelijk verroomst, verromeinst tot
in het vulgair paganistische toe, maar het is toch nog altijd katholicisme. En binnen de warden der alomtegenwoordige Moederkerk neemt, vooral order leken, de neiging zeer duidelijk toe om
tot de evangelische oorsprongen weder te keren. Daarbij moet
echter alle krakeelzucht en partijdigheid vermeden worden. „Ik
wil niet voor vaandeldrager van uw partij doorgaan", schrijft hij
dan ook aan Luther.
Erasmus wil pogen, Luther voor de Kerk te behouden om de
Kerk des te beter voor het oorspronkelijk evangelie terug te kunnen winner. In de „Ratio" (1518), een werk, dat, ofschoon Luther's naam er niet in voorkomt, vooral als antwoord op diens
optreden is bedoeld, geeft de rotterdammer aan, waarop z.i. de
linger moeten worden gericht: van alle kansels behoort een
Christendom te worden gepredikt, dat zich concentreert in de
Bergrede, opdat eindelijk glom begrepen worde, dat Christus, die
doctor caelestis, een yolk heeft willen stichten, dat op een geheel
nieuwe wijze rijk, wijs, edel, machtig en gelukkig is; waarbij eel,
wrack noch oorlog voorkomen, loch onderlinge liefde en gemeenschap van goederen, en dat zich kenmerkt door vrede, vrijheid, mildheid en verdraagzaamheid; een yolk, dat, niet door de
werken, maar door het geloof gerechtvaardigd, uit kracht van lit
geloof uitmunt in de edelste werken. Wat niet met geweld loch,
op voorbeeld van Christus en de apostelen, slechts door overtuigen kan geschieden.
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Terwijl hij Luther aanmoedigt, zijn strijd tegen de kerkelijke
misbruiken zonder onnodig tumult te veroorzaken voort te zetten, onderneemt hij zelfeen grootse brievencampagne om hem in.
geheel Europa te verdedigen en Rome of te houden van inquisitoriale maatregelen. Hij bezweert de keurvorst van Saksen, die
hem in deze moeilijke zaak om raad heeft gevraagd, om een onschuldig geestverwant van Gerson en Augustinus niet aan fanatieke vervolgers over te leveren, en deze antwoordt — historisch
ogenblik voor Duitsland's toekomst — gunstig. Hij schrijft naar
de engelse lord-kanselier Thomas Wolsey dat, wat de woedende
monniken ook mogen beweren, de moraal van Luther boven alle
verdenking staat, en verzoekt de kardinaal-keurvorst van Brandenburg aan de onwetende theologen, die tegen Luther razen, het
zwijgen op te leggen.
Intussen is, dank zij een legaat van Erasmus' zoeven gestorven
landgenoot Busleiden, in 1517 te Leuven het Collegium Trilingue
gesticht: thans zullen in het vroeger zo barbaarse Noorden latijn,
grieks en hebreeuws op de modernste wijze onderricht kunnen
worden, en talloze warren en vooroordelen door het licht der
nieuwe wetenschappen verdreven! Doch allerlei „duisterlingen”,
die weten, dat het initiatief hiertoe vooral van Erasmus is uitgegaan, komen daartegen in verzet, en vallen als horzels op hem
aan. Juist nu het hem oeconomisch eindelijk beter begirt te gaan,
zodat hij, vroegtijdig verouderd, zich rustig aan zijn wetenschappelijk-reformatorisch werk zou kunnen wijden, wordt hij van
alle kanten belaagd en uitgekreten voor ketter, atheist en lutheraan.
Grijpt hem de strijd te zeer aan? Herfst 1518 wordt hij zo ziek, dat
enige vijanden reeds in barbaars latijn verklaren, dat hij sine lux
sine crux sine Deus, zonder licht, kruis of God is gestorven. Doch
taai als hij is, krabbelt hij als vanouds weer op en neemt de pen
ter hand.
Ofschoon machtige vrienden hem overal verdedigen, ziet Erasmus zich genoodzaakt een beroep te doer op paus Leo X ter bescherming van de nieuwe wetenschappelijke theologie en de
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in het algemeen. Toch lukt het een anti-erasmiaanse
samenzwering bijna om zijn werken tezamen met die van Luther
te doen veroordelen: hij wordt door kardinaal Adriaan van
Utrecht nog maar joist gered. Doch hij geeft geen kamp, en verklaart uitdagend, dat hij Luther in verschillende opzichten steunt,
al wordt deze door zijn rechtmatige toorn ook te zeer meegesleept: „Er schittert in diens leer veel zuivers, en het zoo verkeerd
zijn hem te doen zwijgen."
Zelfs wanneer de wittenberger definitief is veroordeeld, tracht
Erasmus op allerlei manier het vonnis ongedaan te waken: het romeinse tribunaal is niet onfeilbaar, en de pans moet door monniken en theologasters om de min zijn geleid.
Inderdaad trok Leo X zich van het getwist der verre, duitse barbaren aanvankelijk weinig aan. Deze telg uit het geslacht der
Medici, oneindig weer getroffen door het verlies van zijn hofschilder Raphael, vroeg zich in de eerste plaats af, hoe het nu met
diens onvoltooide wandschilderingen moest gaan...
Ook Erasmus werd in die jaren door een verlies getroffen: 16
September 1519 stierf zijn geliefde Coletus, de man, die hij in
deze omstandigheden joist het allermeest nodig had. Hoe diep het
hem raakte, hij verdubbelde zijn strijdkracht en poogde in is2o door
een beroep op Warham en Wolsey te voorkomen dat Luther's
werken te Londen werden verbrand.
Doch zelfs uit Engeland, ja uit Spanje barsten aanvallen tegen
hem los. Men verwijt hem tallow slordigheden en fouten
in zijn uitgave van het N. T., al te ruime, onkerkelijke leringen
inzake huwelijk en echtscheiding, allerlei ketterse neigingen:
„Naar het voorbeeld van Arius steekt gij de brand in de Kerk, en
ik weet niet, wie het onheil zal bezweren, indien gij doorgaat zoals gij zijt begonnen!" Aldus Edward Lee. Erasmus' engelse vrienden doen wat zij kunnen, om deze storm te bezweren.
27 September 152o komt de geleerde Hieronymus Aleander, met
wie Erasmus te Venetie heeft samen gewerkt en -geleefd, en die
hij kort daarop als hellenist te Parijs met warmte heeft aanbevolen, te Antwerpen aan, om Karel V de pauselijke bul tegen Luther
bonae literae
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te overhandigen. Pijnlijker kan het niet: de geweldige Aleander,
veeleer sceptisch dan gelovig, vat het ganse konflikt als een
machtsquaestie op, sluit zich aan bij de inquisitoriale partij — de
keulse dominikanen — en doet genadeloos aan de drijfjacht op de
rotterdammer mee. Wanneer deze in het collegiaal van Sint Pieter te Leuven de hoogmis bijwoont, wijst de karmeliet Baechem,
die joist over de liefde preekt, hem van de kansel met de winger
aan als de man, die Luther aanmoedigt en de leer van boete en
biecht vervalst. Hetzelfde overkomt Erasmus een week later te
Antwerpen, terwiji de prediker van de kansel dondert: „Al die
mannen zullen, als ze hun gedrag niet wijzigen, op de brandstapel
terechtkomen!" Te Brugge fulmineert een minrebroeder wren
lang tegen wie met Luther en Erasmus sympathiseren, en scheldt
hen voor beesten. De rotterdammer wordt zelfs uitgesloten van
de bijeenkomsten der leuvense Faculteit. Erasmus mag ook zijnerzijds sours zijn zelfbeheersing verliezen, onversaagd handhaaft
hij, dat men de wittenberger niet met vuur en geweld, doch met
argumenten behoort te beantwoorden: men kan wel Luther verpletteren, maar nimmer de waarheid. Hij spoort zijn vrienden en
geestverwanten aan om te doen wat zij kunnen, om godsdienstoorlog te vermijden en een vergelijk tussen Luther en Rome
mogelijk te waken.
Wanneer hij, als raadsheer, koning Karel naar Calais heeft te vergezellen, waar deze met Hendrik VIII, Frans I en tallow hoogwaardigheidsbekleders uit Europa samenkomt — als hij aanwezig moet zijn bij de kroning van Karel tot keizer te Aken —
overal komt hij op voor een redelijke oplossing van het konflikt:
ook bier is arbitrage zijn hoogste woord. Van Aken gaat hij naar
Keulen, dat nest der vervolgers, en is drie weken bezig te pogen,
de afkondiging van de fatale bul in Duitsland te verhinderen.
5 November 1520 laat hij zich als gast van de keurvorst van Saksen
de gedenkwaardige woorden ontvallen: „Luther heeft twee fouten begaan: hij heeft aan de kroon van de paus en aan de buik van
de monniken geraakt." In twee en twintig axiomata pro causa
Martini Lutheri theologi verklaart hij als oorsprong der ganse zaak
219

Erasmus en de Hervorming

de onwetende monnikstyrannie en haar gelaster, en dringt op het
instellen van betrouwbare scheidsrechters aan. „De tegenwoordige wereld voelt voor de evangelische waarheid, en schijnt daar
door een snort onontkoombaar verlangen heengetrokken te worden."
Al Erasmus' sterke en zwakke zijden komen in zijn ontzaglijke
strijd voor Luther's behoud beurtelings naar voren: hij past naar
het bijbelwoord nu eens de arglistigheid der slangen, dan weer de
oprechtheid der duiven toe. Doch hij geeft zich geheel. Pogend
Luther te redden, poogt hij zowel zijn philosophia christiana als de
universa respublica christiana te redden: het gaat om meer dan zijn
leven!
Hij raakt hierbij ten slotte zo overspannen, dat hij waant door
vergif uit de weg te zullen worden geruimd. Maar ook al biedt
men hem een bisdom, zo hij slechts tegen Luther wil schrijven,
hij weigert: „Luther is te groot dan dat ik hem zal aanvallen... 1k
heb er meer aan e'en bladzijde van hem te lezen, dan de ganse H.
Thomas" — merkt hij uitdagend op —.
Had Erasmus aanvankelijk gehoopt Luther, en Luther Erasmus
voor zijn zaak te winnen, beiden begrepen weldra, dat elk voor een
ander beginsel stond. Luther had hierbij voor, dat hij Erasmus'
werken sedert vele jaren grondig kende, terwijl Erasmus, die aanvankelijk niets wist van Luther, bij elk nieuw geschrift, dat deze
publiceerde, voor bedenkelijker verrassingen kwam te staan. Doch
terwijl hij overeenkomstig het klassieke Variis modis bene fit, met
een ruime speling ook Luther zijn kans Wilde geven — had de
nude Kerk niet Augustinus zowel als Hieronymus omvat ? —
eiste Luther Erasmus onverbiddelijk voor zich op. En zo ook de
steeds nationalistischer humanist-roofridder Hutten, die aan de
rotterdammer in de meest sarkastische termen kleinzielige lafheid
verweet. Ja, zelfs Albrecht Diirer schreef op zijn hollandse reis,
bij een gerucht van Luther's dood, in zijn dagboek: „O Erasure
Roterodame, wo wiltu bleiben? Sieh, was vermag die ungerechte Tyranney der weltlichen Gewalt, der Macht der Finsternifi? Hiir du Ritter
Christi, reuath hervor neban dem Herrn Christum, beschiitz die Wahr-
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heft, erlang der Marterer Cron; du bist dock sonst ein altes Menniken...
Lafis dich dann Koren, so werden der Haien Porten der Riimisch Stuhl,
wie Christus sagt, nit wider dich miigen. Alsof Erasmus niet, geheel
in de geest van zijn „Enchiridion'', voortdurend als een christelijk
krijgsknecht in den zadel zat, en dapper deed wat hij kon, voor
wat hem het heiligst was! Hij mocht — om met Annee R. de
Jong te spreken — al geen barrikadenheld zijn, hij zette op zijn
manier zijn ganse persoonlijkheid in. Maar hoe meer de wittenberger publiceerde, hoe vreemder hij den rotterdammer werd.
Van de lutherse Scylla zowel als van de romeinse Charybdis
mocht men hem nog zo zeer lokken, dreigen, prijzen, Laken, hij
wenste schipbreuk te lijden noch op de ene, noch op de andere
rots, en volgde zijn eigen koers: evangelisch-katholiek zou hij
blijven. Doch de Kerk behoorde een huffs met vele woningen te
wezen, en daarin was Haar zijn overtuiging voor Luther nog altijd
plaats. Als men van weerszijde maar wat toegeven wilde...
Doch, dat wilde, dat kon men joist niet. Fanatisme verhief zich
tegen fanatisme en — wat Erasmus van den beginne of gevreesd
had — Luther werd ondanks zichzelf een faktor in de zeer troebele, duitse politiek: het geestelijk konflikt begon bedenkelijk te
verwilderen en te vergroven. Reeds in Mei 152o riep de duitse
hervormer uit, dat als het zo doorging er niets zou overblijven
dan dat de keizer en de andere vorsten de roomse pest met wapengeweld te lijf zouden gaan: „wanneer men dieven met de galg,
rovers met het zwaard en ketters met het vuur bestraft, waarom
grijpen wij dan deze kardinalen, pausen en het ganse roomse Sodom niet met alle wapenen aan en wassen onze handen in hun
bloed ?” Erasmus kon de verantwoordelijkheid voor wat ging gebeuren, onmogelijk op zich nemen. De stowing der geschiedenis
ging echter zijn persoonlijke krachten te boven: er waren er maar
bitter weinigen, die hem begrepen. Fata viam invenient, het lot
moest de dingen maar oplossen. Ofschoon raadsheer van keizer
Karel, woonde hij de beslissende Rijksdag te Worms niet bij: hij
kon tegen de twee steeds feller partijen immers toch niet op. Was
de waarheid wel waard, dat de ganse wereld om haar werd onder221
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steboven gekeerd ? Doch de philosophia Christi lag hem te na aan
het hart, dan dat hij kon zwijgen. Als eens Cassandra, waarschuwde hij tegen dreigend onheil: dogmatisme zou zich verheffen tegen dogmatisme, onvrijheid tegen onvrijheid, geweld tegen
geweld. Wat had dit alles met het oorspronkelijk Christendom te
maken, naar welks bronnen hij joist wilde wederkeren ?
Te Worms werd niet alleen Luther uitgestoten, dock tevens het
verbod uitgevaardigd om enig godsdienstig geschrift uit te geven
zonder censuur, noch enig werk over de bijbel of de zaken des
geloofs, zonder toestemming van een theologische faculteit: dit
was regelrecht tegen Erasmus gericht. Van alle kanten werd hij
bestormd. En terwijl Luther veilig in de Wartburg zat opgeborgen, stond Erasmus te Leuven temidden van een wereld van
vijanden alleen. En wilde alleen zijn — solos esse volui — liever
dan zich aansluiten bij wie hij niet behoorde, al verklaarde men
hem ook aan de parijse universiteit tot een der voorlopers van de
Antichrist. „Als ik luthers werd, zouden de zaken van Luther
beter gaan, maar ik wil slechts een christen zijn" — antwoordde
hij aan de roomse fanatici —. Doch ook van de andere zijde
kwamen al feller aanvallen los. Hoe meer Luther en de zijnen bemerkten, dat Erasmus hun als fraktiegenoot ontging, des te hatelijker begonnen ze hem te beschuldigen. Toch bleef Erasmus
Luther's optreden als een zeer bittere remedie tegen de kwalen des
christendoms erkennen. Maar zijn theologie kon hij niet delen.
„Bewijs dit dan!" riep men hem uit Rome, uit Engeland
toe. Zelfs Fisher en More achtten duidelijker stellingname gewenst.
Goed dan, hij zal het doen. Doch — in humane geest. Eerst echter
heeft hij verschillende werken te beeindigen en moet hij Luther's
leer nog grondiger bestuderen: hij is immers veeleer literator en
moralist dan theoloog. Rome duldt echter geen uitstel en de ijzerharde Aleander maakt hem duidelijk, dat hij onmiddellijk heeft te
buigen of — uit Leuven te verdwijnen.
Zou hij Christus verloochenen als Petrus ? Hij voelt zich physiek
geen held; is — als hij opmerkt — nu eenmaal geen zwitserse
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huursoldaat. Doch al zou hij Christus verloochenen, hij zou er
niet minder dan Petrus op terugkomen. Op zijn manier blijft hij
trouw. Hij onderwerpt zich aan het bevel om Leuven te verlaten,
maar — zelfs Huizinga, die hem eigenlijk niet mag, heeft het erkend—joist om zijn onafhankelijkheid te redden. En v66r zich
van deze onhoudbaar geworden post terug te trekken, beschrijft
hij nog snel de vorderingen, die ondanks alles het humanisme te
Leuven gemaakt heeft, de ontwikkeling van het Collegium Trilingue, en roemt in het bizonder de schitterende gaven van zijn
geniale Vives.
Te Bazel, door een groep lutheranen vriendschappelijk ontvangen, verklaart hij terstond, ondanks het vele wat hij in Luther
waardeert, nimmer tot zijn partij te zullen behoren. En wanneer
hij ten slotte tegen hem schrijft, doet hij dat niet als partijgenoot
van verwaande theologasters en fanatieke monniken, noch als
verdediger van de belangen der curie, doch als geestverwant van
Marsilio, Pico, Agricola, Fisher, Morus, als aanhanger van de onvergankelijke wijsheid der ouden en der oorspronkelijk christelijke wijsbegeerte. Wat hem in Luther steeds meer ergert, ja ontzet, is diens volstrekte ontkenning van het liberum arbitrium, de
menselijke vrijheid, dat goddelijk kenmerk der humanitas. Is volgens Erasmus de menselijke ziel naturaliter christiana, sluimert er in
ieder ondanks alles toch altijd een goddelijk vonkje, zodat om met
Paulus te spreken zelfs de heidenen de wet vervullen kunnen
—naturlieqgsnfaciut
volgens Luther is de mens
niet dan zonde en onmacht, tot in de wortel bedorven, zodat hij
slechts bouwen kan „op een vreemde gerechtigheid, die buiten
ons ligt". De menselijke ziel kan slechts een voorwerp van Gods
toorn zijn, omdat nu eenmaal niemand Zijn wet kan houden. En
dit alles Haar Gods volstrekte wil en eeuwige praedestinatio: de
godheid heeft de mensheid aan haar lusten overgegeven niet door
toelating, maar door beschikking en bevel, en de Satan geboden
haar te verleiden en te overwinnen. De mens, die uiteraard denken noch willen kan, kan hoogstens door God zelf worden gered,
wanneer deze hem in zijn ondoorgrondelijke genade Christus'
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verdiensten toekent. En zelfs dan nog blijft hij objekt, een voorwerp en instrument in des Almachtigen hand...
Dit betekent voor Erasmus niet slechts ontmensing van de mens
en ontgoddelijking van God, doch vergoddelijking van het onmenselijke: de mens als ongod, God als Onmens. Wat moeten
van zulk een barbaars fatalisme de zedelijke gevolgen zijn? Wanneer Erasmus ten slotte besluit, Luther aan te vallen, verdedigt hij
in de eerste plaats het hart van zijn humanisme: de humaniteit.
Reeds ziet hij onder de aanhangers der „lutherse samenzwering"
allerlei praktijken opkomen, die — kan het anders ? — aan de
geest van het evangelie volkomen vreemd zijn, en betreurt het
feit, dat zulke barbaarse opvattingen onder de onwetende massa
worden verspreid. Anderzijds verklaart Luther, dat Erasmus niets
van de genade begrijpt en een land is van het kruis, en schelden
de lutherse predikanten hem van de kansel uit voor pelagiaan.
Slechts Oecolampadius en Melanchton blijven de rotterdammer
welgezind, denken trouwens veel ruimer.
En zo komt in Augustus 1525 bij Froben te Bazel Erasmus' „De
libero Arbitrio" uit, dat hij, in strijd met zijn levenslange gewoonte,
om alle partijdigheid te voorkomen oneindig zelfstandig aan
niemand opdraagt — opus hoc nemini volui dicare —, en in uiterst
tegemoetkomende termen heeft gesteld. Hij wil de doldriftige
wittenberger nog niet toorniger maken, doch pogen hem in gedachtenwisseling van mens tot mens door argumenten zien te
winnen. Als gewoonlijk, beroept hij zich op een schitterende
wolk van klassieke en christelijke getuigen. Hoe met Luther's leer
Gods heiligheid, rechtvaardigheid en goedheid te rijmen ? De
menselijke wil, zelf een gave Gods, moge ter zaligheid niet voldoende zijn, de goddelijke genade komt hem immers tegemoet
en te help — Erasmus denkt ook bier als opvoeder: maakt van
zijn God een kosmisch paedagoog —.
Woedend, dat de rotterdammer vooral de morele konsequenties
van hun voornaamste dogma wraakt, vallen de extreemste
lutheranen hem direkt met giftige pamfletten aan. Luther zelf
staat een ogenblik beduusd en door Erasmus' toon, en omdat deze
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de kern van de zaak heeft gevat. Hij is zelfs eerst van plan, hem
even gematigd te beantwoorden. Doch zou dit niet een bewijs
van zwakte zijn — vraagt hij zich naief barbaars of —; is bovendien wie zijn leer van de rechtvaardiging-door-het-geloof-alleen
aanvalt, reeds niet daardoor een aartsvijand van Christus? Heeft
hij niet zijn Turmerlebnifi gehad, toen op de cloaca van het klooster
te Wittenberg God zelf Habakuk's woord door hem been deed
klinken 1. Hoe larger hij zich met de quaestie bezighoudt, hoe
toorniger hij wordt; hoe Boller hij besluit de uiterste konsequenties van zijn standpunt te aanvaarden. „De servo Arbitrio" luidt
de titel van zijn antwoord, dat weldra ook glom in de volkstaal
wordt verspreid: de menselijke wil is slechts een knecht en een
slaaf van God! In de stijl van „Allah is Allah en Mahomet zijn
profeet" tracht hij Erasmus met een stortvloed van geleerde argumenten, hartstochtelijke beweringen en brutale scheldwoorden te
overweldigen. Hij spreekt namens God: „Wat in dit boek staat,
heb ik maar zo niet bij elkaar geplaatst, maar ik verkondig het als
waarheid, en ik laat niemand een oordeel daarover toe, doch raad
elk aan zich er aan te onderwerpen" — d.w.z. aan de opvatting,
dat de menselijke wil als een gezadeld Bier is, waarop God en de
Duivel, die hem elkaar betwisten, beurtelings rijden om hem naar
hun behagen te besturen —.
Erasmus is diep teleurgesteld. Hij had — merkt hij ironisch op —
gehoopt, dat de woeste Luther, die onderwiji getrouwd is, dank
zij de vrouwelijke invloed wat milder zou zijn geworden. Hoewel moe en ziek, stuurt hij reeds na twaalf dagen de eerste helft
van zijn antwoord naar de drukkerij, waarin hij Luther's Laster
verontwaardigd weerlegt. Hij die het „Handwapen van de
christelijke Krijgsman" en de „Paraphraser" op het N.T. heeft
geschreven, een atheist ? Hij, die steeds zijn beginselen is trouw
gebleven en de hoogste ambten zelfs heeft afgeslagen, omgekocht
door vorsten en pausen? Met de scherpste hoon overlaadt Erasmus de man, die zich de majesteit van Christus aanmatigt; hen,
die denken als hij, kanoniseert, doch hen vervloekt, die hem duri Habakuk II 4.
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ven tegenspreken; Luther, die, als een spin haar net uit haar lijf,
uit zijn eigen hoofd de barbaarste orakels haalt.
Dan zet hij zich om voor zijn doen ongewoon rustig en grondig
het ganse theologische vraagstuk nogmaals te bestuderen, wat
Morus, die hem meermalen voor overijling heeft gewaarschuwd,
slechts toejuichen kan. Zijn ongeduldige geestverwanten moeten
tot Augustus 1527 wachten, eer het tweede deel verschijnt.
Als men terugkeert ad fontes — zo vraagt Erasmus — waar is dan
Luther's hardvochtig dogma te vinden? Trouwens zijn collega's
Capito, Melanchthon en Oecolampadius zijn het op dit punt Hoch
met elkaar, Hoch met hun onfeilbare magister eens. Wie dan te geloven? Ook raadt het gezond verstand een sekte te vermijden, die
zich slechts door verwarring, haat en eindeloze disputen kenmerkt. Zich aansluitend bij de traditionele theologie, verklaart
Erasmus, dat een goddelijke vonk zelfs aan de verdorvensten
eigen blijft, als uit de zelfmoord van Judas duidelijk blijkt: Haec
scintilla manes etiam in depravatissimis... est igitur aliquid in homine
quod non omnino careat sensu honesti. Origenes, Chrysostomus,
Hieronymus, Ambrosias, vrijwel alle kerkvaders, behalve Augustinus erkennen, dat de ratio naturae het ganse menselijke geslacht
steeds heeft doorwoont.
De schrijver besluit, in tegenstelling met Luther zijn ideeen aan
niemand te willen opdwingen, het oordeel aan zijn lezers zelfover
te laten, en zijn werk aan het onderzoek der Kerk te willen onderwerpen, bereid als hij is, het te verbeteren, indien hij van de
waarheid afgeweken zou zijn.
Erasmus was tegen Luther zo scherp geweest, als hij maar zijn
kon. Deze waagde het niet erop in te gaan, maar placht sindsdien
in partikuliere gesprekken de rotterdammer en diens Hieronymus
— de in die dagen zoveel gelezen en verbeelde heilige der humanisten — te vereenzelvigen met de ratio, die „hoer", en met de
Satan zelf, en hem op de meest drastische wijze uit te maken voor
al wat lelijk was.
Luther behoefde er ook niet op in te gaan. De diep teleurgestelde,
steeds lijdende rotterdammer werd door de stroom der gebeurte226
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nissen, die hij — als hij nu en dan pijnlijk besefte — onopzettelijk
mede ontketend had, in een hoek geschoven, en moest het ten
slotte machteloos aanzien, dat in Engeland zijn beste vrienden,
Fisher en Morus, in konflikt met de steeds meer verworden Hen-drik VIII als martelaars voor het katholicisme stierven. Ze waren
overigens in het vuur van de strijd tegen Luther zo onverdraagzaam geworden als Erasmus, al kromp hij geestelijk ook iets in,
nimmer wezen zou.
Rusteloos zette hij tot het laatst — te Bazel en Freiburg i. B. —
zijn onuitputtelijke theologische, letterkundige, paedagogische en
katholiek-reformatorische werkzaamheden voort. Wat kon hij
nog anders dan werken ? Tot hij, even vrijmoedig als hij geleefd
had, zonder priesterlijke bijstand, II op 12 Juli 1536 te Bazel stied.
De betrekkelijk ruime Katholieke Kerk van voor Trente kon de
rotterdammer — die overigens zomin de denkkracht als de vitaliteit van een Giordano Bruno bezat — juist nog bergen. Elders
was voor hem trouwens geen plaats. Hij, de onafhankelijkste
mens, die bestond, zou zich nimmer aan het pathetisch georakel
van de steeds bekrompener en trivialer Luther ondergeschikt hebben kunnen maken. En als hij zich in Luther's omgeving naar zijn
gewoonte vrij had geuit, zou deze hem dan niet onmiddellijk met
een Vade retro, Satana! hebben verstoten ?
Hoe weinig evangelisch Rome ook was, het bleef — meende
Erasmus — ten minste nog zo katholiek, dat, wie dit werkelijk
wilden, binnen Naar muren nog wel degelijk het evangeliekonden
volgen, als hij in zijn levensbeschrijvingen van Coletus en Vitrarius bewees. Terwijl het al nationalistischer en barbaarser lutherdom hem katholiek noch evangelisch scheen te wezen.
En het weldra opkomend calvinisme ? Calvijn, aanvankelijk een
uiterst begaafd humanist en erasmiant, daarna sympathiserend met
Lefevre d'Etaples of Stapulensis en de groep van Maux, die Erasmus' en Luther's leer op eigenaardige wijze poogden te verenigen,
ontpopte zich, juist toen Erasmus stierf, in zijn „Institutie van de
christelijke Godsdienst" als een vijand der humanitas zelf. Maakten
volgens Erasmus de bonae literae de mensen menselijk, de klassieke
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menselijker, en de vera theologia of christelijke
wijsbegeerte hen heilig, Calvijn, alle renaissancistische cuyder, vertrouwen op mensheid en menselijkheid, als goddeloos vervloekend, werkte Luther's leer van uitverkiezing en eeuwige verdoemenis met de hardvochtigheid van een scherprechter uit.
Theologisch stond Erasmus zonder twijfel dichter bij Zwingli en
de zijnen. Doch hij verfoeide ook diens nationalistisch geweld, en
zag met afschuw, hoe de verschillende protestantse rfchtingen
niet slechts Rome, maar ook elkander afstieten en verdoemden.
Zijn sympathie ging nog het meest naar geweldloze, min of weer
communistisch gezinde groepen, als de boheemse broeders en de
wederdopers, wier levenspraktijk — en dat was toch de hoofdzaak — hem tenminste evangelisch voorkwam. Doch hun leer
was hem veel te bekrompen-sektarisch, bijbelvergodend, en evenmin humanistisch als katholiek, in de zin van universeel...
Meer dan een eeuw zou Europa door zogenaamde godsdienstoorlogen worden verscheurd, waarin allerlei politieke en sociale
konflikten op minder dan turkse wijze zouden worden uitgevochten: Cuius regio illius et religio zou zelfs de leas luiden. En door
dit alles heen kwam het moderne kapitalisme en nationalisme,
kolonialisme en imperialisme op. De protestantse kerken scheurden overal Tangs de landgrenzen af, en de roomse zou zich atom
aan de eisen van staat en militarisme onderwerpen. Het betrekkelijk evenwicht tussen cultuur en geweld, dat tijdens de renaissance
nog bestond, zou ten slotte ten nadele van het laatste noodlottig
worden verstoord. Erasmus was een der weinigen geweest, die
voorvoeld, sours haast zelfs voorzien hadden, waarop dit alles
moest uitlopen.
Het best werd onze kosmopolitische hollander aanvankelijk be-grepen in — zijn vaderland: het tot voor kort nog zo barbaarse
Holland, waar de devotio moderna diep doorwerkte en zich met
allerlei vormen van humanisme verbond. De eigenaardig noordnederlandse hervormingsbeweging, die der sakramentariers, is
zonder de moderne devotie en Erasmus niet te denken. En reeds
voor des rotterdammers dood is de amsterdamse overhead „eras-

philosophia hen
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miaans gematigd". Ze stelt, om de wederdopers tegen to gaan,
zelfs erasmiaanse predikers aan! Regering en katholieke geestelijkheid zijn erasmiaans gezind, zodat deze levensopvatting ook
overal onder het yolk doordringt. Ja, gedurende de ganse XVIe
eeuw verkondigen de rederijkerskamers een „ghelooue deur liefde werkende", zich kenmerkend door mildheid en verdraagzaamheid, een soort Bergrede-christendom, dat zelfs dwars door de
tachtigjarige oorlog been stand houdt, en politiek op vrede gericht
is, zodat het nog in i6o8 in een nieuwjaarslied van de Eglentier
kan heten:
T' waer goet, dat nu den tij de
De haet, nijt en tweedracht
Gheraakten aen d' een zyde,
Nu liefde is volbracht.
Ghy aertsche Princen moedich,
Die tschepsel Gods regeert
Verlaet het Oorloch bloedich,
En u tot vreed verneert.

Huizinga kon zelfs wijzen op „het erasmiaanse" in de geest van.
Willem de Zwijger, wars van alle godsdiensthaat, en van de stedelijke magistraten der weldra gevestigde Republiek der Zeven
Provincial, die voor hun tijd door sociaal verantwoordelijkheidsbesef en afkeer van fanatisme uitmunten.
Vooral Coornhert en Spiegel vertonen katholiek-humanistische
trekken, die sterk aan Erasmus doen denken. Deze „katholieke
libertijnen" veroordelen dan ook de onverdraagzaamheid, waarom de eerste door Calvijn voor „hollandsche boef" en „onbesneden Goliath" gescholden wordt.
De Turrixe Tyran laat Christus by hem wonen:
En willen wij elk aar in 't minste niet verschonen?

vraagt Spiegel zich in zijn „Kerk-twist Jaarlied" af. Ook onder
de pacifistische sekten en ketters, towel in Nederland als elders,
— door Sebastian Franck al dadelijk — zal de rotterdammer
vurig worden gewaardeerd. De „katholiek" gezinde leketheoloog
Hugo de Groot komt ten slotte, geheel in de geest van Erasmus,
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in politiek opzicht voor de eenheid aller volken als civitas
maxima op, waar vanwege het „natuurrecht" dezelfde moraal
heeft te Belden als onder menselijke personen. En het is bekend,
hoe Frankrijk's ruimzinnigste geesten — Rabelais, Montaigne,
Etienne de la Boetie al dadelijk zich reeds in de XVIe eeuw
aan des rotterdammers werken inspireerden.
Erasmus bleek met dat al te redelijk voor zijn tijd, waarvan hij
het subliemste in zich had saamgevat. Wat kon hij, als slechts
latijnsprekend humanist en priester, voor de verwerkelijking
zijner idean, behalve eindeloos schrijven, anders doen dan in de
eerste plaats op welwillende pausen en vorsten hopen ? En wat
konden zij uit kracht van acrd en funktie doen dan hem teleurstellen ? Eerst de oeconomische en zedelijke zelfbevrijding
van de grote massa des yolks, Wier noodzakelijkheid de rotterdammer meermalen leek te beseffen, zou de verwezenlijking der
diepmenselijke beginselen van mannen als Coletus, Morus en.
Erasmus mogelijk hebben kunnen maken — reeds Domela Nieuwenhuis heeft hierop in de voorrede tot zijn vertaling van Morus'
„Utopia" gewezen Hieraan zijn wij zelfs thans nog lang niet
toe.
Doch het was goed, dat hij stand hield en de cooed had als geweten van Europa te fungeren: als zodanig vooral is hij onsterfelijk gebleven, hoog boven zijn eigen tijd en alle tijden uit, en
neemt hij aan de zedelijke zelfbevrijding der mensheid oneindig
deel. Overal waar sindsdien, hetzij op letterkundig, hetzij op
paedagogisch, hetzij op politiek of sociaal gebied, hetzij op dat van
levens- en wereldbeschouwing, men in Europa en elders het Leven
poogde te vermenselijken, heeft men zich mede aan Erasmus' persoon en werk geinspireerd.
Men heeft Erasmus wel zijn latijnschrijverij verweten. Wat ken
hij anders ? En hoe goed, dat hij niet anders kon! Daardoor werd
hij de grootste Latinist van zijn tijd, Wiens stem in alle hoeken van
Europa doordrong. Bovendien werden zijn meer populaire werken overal vertaald en onophoudelijk herdrukt, en deden aan de
geestelijke bevrijding der volken in niet geringe mate mee.
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Trouwens, de germaanse talen waren, vergelekenbij de romaanse,
achter in ontwikkeling. Vandaar, dat sedert Erasmus hetlatinisme
vooral in de Nederlanden, Duitsland en Engeland zou bloeien en
de beroemdste latijnse werken — van hemzelf, Morus, Bacon,
Hobbes, Grotius, Spinoza — niet uit het Zuiden, maar joist uit
het Noorden kwamen. De moderne talen hadden er zich overal
nog mede aan het latijn te vormen.
Proudhon en Marx, Bakoenin en Lenin, Tolstoi en Lukics hebben alien erkend, dat reeds in de voorgeschiedenis der mensheid
telkens weer dat menselijke openbaar wordt, waarom het in de
ganse historie is begonnen. Joist om derwille van dat menselijke
trokken zij tegen het onmenselijke en mensonwaardige uit. De
mens als redelijk en zedelijk, persoonlijk en maatschappelijk wezen behoorde eindelijk zelf zijn geschiedenis ter hand te nemen,
op verantwoordelijke wijze te leiden en het politiek en oeconomische Leven aan zijn culturele en zijn geestelijke behoeften zo
ondergeschikt te maken, dat, dank zij alien, elk zijn kans zou
krijgen, en in plaats van de oude maatschappijen met haar politieke en sociale tegenstellingen een samenleving zou ontstaan,
waarin — om met „Het communistisch Manifest" te spreken —
„de vrije ontwikkeling van ieder de voorwaarde zou zijn voor
de vrije ontwikkeling van alien".
In nog vrijwel feodaal-katholieke vormen stond Erasmus dit Ales
reeds voor de geest. Ofschoon geen vrijdenker, kwam hij op voor
het recht van het vrije denken; ofschoon katholiek theoloog,
wist hij met het oude supranaturalisme te breken: Wilde hij opvoeding, maatschappij, wereld- en levensbeschouwing nog slechts
op innerlijke en uiterlijke ervaring baseren.
Doch daarom was hij ook niet de rationalist, waarvoor men hem
zo vaak houdt: op min of meer rationalistische wijze dacht, voelde
hij tenminste, redelijk, en poogde zowel intellekt als gevoel en
wil harmonisch te doen gelden. Zelfs waar hij het christendom
ontmythologiseerde, bleef hij de psychologisch-symbolische betekenis der mythen, heidense zowel als christelijke, erkennen.
Veel meer dan inzicht en begrip poogde hij een nieuwe gezind231
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heid te wekken, mede door het wekken van inzicht en begrip.
Zijn vooral in Nederland zo vaak misverstane ironie gold nooit
het waarachtig menselijke, doch slechts het menselijk-al-temenselijke, dat eeuwig overwonnen worden moet. In de italiaanse uitgave van de „Laos Stultitiae" van 1918 haalt Marco Besso te
zijner kenschetsing Erasmus' woord uit een brief aan Dorpius
aan: „Wij hebben willen vermanen, niet bijten, van nut zijn, niet
kwetsen." En was hij sours een scepticus van het verstand, hij was
nimmer een scepticus van het hart.
Onmogelijk overigens, hem met enkele woorden te kenschetsen.
Zelfs de Calvinist Beza schreef eens onder een van Erasmus' profielportretten:
Ingens ingentem quem personat orbis Erasmum
Hic tibi dimidium picta tabella refert.
At cur non totum? mirari desine lector:
Integra nam totum terra nec ipsa capit.

„Onmetelijke wereld, dit schilderij stelt de helft van de onmetelijke Erasmus voor. Waarom hem niet geheel ? Verbaas u niet,
lezer: de ganse aarde zou hem niet kunnen omvatten."
Hierin schuilt minder overdrijving dan aanvankelijk schijnt. Juist
door zijn menselijkheid gaat Erasmus de wereld te buiten en te
boven, was hij voor de hervorming te groot, en werkt hij ook
aan hair reformatio et renascentia nog altijd mede — tot volkomen
vrijwordens toe.
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