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N iet zijn werk, maar de mensen zelf. En niet een beeld van

zijn geest, maar van het stoffelijk omhulsel, waarin deze

geest zich spiegelde en woonde. En wederom niet he

stoffelijk omhulsel, zooals het was, maar zooals het zich weer-t

spiegelde in de oogen der besten van zijn tijd en het beeld, dat de

levende interpretatie der menschelijke verschijning aan de komende

eeuwen overleverde. Iets zeer persoonlijks is het dus, waarover wij

hier bij Erasmus van Rotterdam, den fijnsten denker van de eeuw der

Hervorming spreken willen, en dokumenten van zeer persoonlijken

aard, brieven en dagboekbladen moeten ons daarbij helpen.

Ook in de humanisten leeft het nieuwe bewustzijn, wanneer zij

niet alleen hun geest, de eene zijde van hun bestaan, door hun litte-

raire werken, of — persoonlijker — door hun brieven aan tijd en

eeuwigheid willen toevertrouwen, maar ook de zichtbare verschijning

van den mensch, zijn portret, in den voornamen kring van uitver-

korenen willen zien opgenomen en gefixeerd. Een aanleiding daartoe

bood gewoonlijk de behoefte, aan geestverwanten in verre landen de

eigen gestalte voor oogen te voeren of hun een herinnering daaraan

achter te laten. Aan deze behoefte dankt ook het eerste portret van

Erasmus, waarvan wij weten, zijn ontstaan. Toen deze van een kort

verblijf in Engeland den 1. Mei weder huiswaarts keerde, schijnt hij

onmiddellijk het besluit te hebben genomen, zich tezamen met zijn

vriend Petrus Aegidius voor Thomas Morus te Londen, door Quinten

Matsijs te laten schilderen. Onvoorziene omstandigheden verhinderden

de spoedige verwerkelijking van het plan en zoo moest de en^elsche

vriend intusschen den goeden wil voor de daad nemen. „Petrus

Aegidius en ik laten ons op één paneel schilderen. Binnenkort zullen

wij het u ten geschenke zenden. Maar helaas trof ik bij mijn thuiskomst

Petrus tamelijk ziek aan. Ik weet niet, wat het was, maar hij is ook



nu nog niet weer geheel de oude. Ikzelf voelde mij zeer goed, maar

de arts kwam, ik weet niet waarom, op de gedachte, dat het wel goed

zou zijn, wanneer ik om de gal te reinigen, eenige pillen innam; en

dom genoeg, volgde ik zijn dommen raad op. Mijn portret was reeds

begonnen, maar toen ik na de kuur weer bij den schilder kwam, vond

deze mijn gezicht veranderd en zoo moesten wij het schilderen eenige

dagen uitstellen, tot ik mij weer beter voelde." (Brief van 1517.) Vol

vreugde verwacht Morus het portret: „Hoe verwensch ik die ziekte,

die de vervulling mijner wenschen zoozeer op de lange baan schuift"

(16 juli 1517). Maar al te lang duurde het niet; Quinten Matsijs kon

het portret van Erasmus voltooien en ook met dat van Aegidius

beginnen. „Mij gaat het, den goden zij dank, weder tamelijk goed.

Laat Quentinus wat haast maken om klaar te komen. Dan kom ik

zoo spoedig mogelijk bij u, opdat wij kunnen bespreken, hoe wij het

portret het best naar Engeland zenden en Quentinus kunnen betalen"

(1517, verkeerdelijk gedateerd 1518). Reeds den 8. September van

hetzelfde jaar kon Erasmus het portret met de volgende woorden aan

Morus zenden: „Hier stuur ik u dan de portretten, opdat wij steeds

bij u kunnen zijn, ook wanneer wij er eens niet meer zullen zijn. De
kosten hebben Petrus en ik, elk voor de helft, gedragen. Niet, als

zoude niet ieder van ons gaarne het geheel betaald hebben, maar

opdat het waarlijk een geschenk van ons beiden zij." Het dubbele

portret is ongeschonden aangekomen en heeft den vriend ten volle

bevredigd, zoodat hij zijn hart zelfs uitstort in eenige verzen, die hij

tegelijk met zijn dank (Brief van 6. October 1517) aan Petrus Aegidius

zendt: „De versjes, die ik op uw portret maakte, zij het dan ook even

onbekwaam, als het portret zelf bekwaam geschilderd is, voeg ik

hier bij. Vindt gij ze de moeite waard, zoo laat ze ook Erasmus lezen,

werp ze anders maar in het vuur.

Gedicht op een dubbel portret van Erasmus en Petrus Aegidius,

geschilderd door den voortreffelijken kunstenaar Quintinus en wel

zoo, dat bij Erasmus, die juist zijn paraphrase op den Brief aan de

Romeinen begint, de beschreven boeken hun titel toonen, terwijl

Petrus een brief in de hand houdt, dien Morus aan hem geschreven



heeft. Diens handschrift heeft de schilder zelfs weergegeven-. Dan

volgt het latijnsche gedicht en ten slotte die verzen, die zich tot den

kunstenaar richten

:

„0 Quintinus, gij, die de oude kunst weder tot nieuw leven wekt,

gij kunstenaar, niet minder dan de groote Apelles, bekwaam om in

heerlijke harmonie van kleuren leven te geven aan de doode teekening.

Maar waarom hebt gij met zooveel zorg het conterfeitsel van zoo

groote mannen — als de oudheid ze zelden, onze tijd ze nog minder,

de toekomst ze misschien nooit weer zal voortbrengen, op vergan-

kelijk hout geschilderd, portretten, die aan een meer betrouwbaar

materiaal dienden te worden toevertrouwd, op dat zij voor de eeuwig-

heid bewaard blijven?"

(In prosa gaat Morus dan door:) „Mijn Petrus, onze Quintinus

heeft alles prachtig uitgedrukt, en waarlijk, er schijnt zelfs een voor-

treffelijk vervalscher in hem te steken; want hij heeft het opschrift van

mijn brief aan u zoo goed nagebootst, dat ik het zelf niet voor de

tweede maal zoo zou kunnen. Wil daarom, waaneer hij of gij den

brief niet voor't een of ander doel noodig hebt, het stuk aan mij terug-

zenden. Het wonder zal daardoorv erdubbeld worden, wanneer de

brief naast het schilderij ligt. Wanneer gij hem niet meer hebt, of hem

noodig hebt, zoo zal ik trachten, den nabootser van mijn hand op

mijn beurt weer na te bootsen." Naarde nauwkeurige beschrijving

van Morus, is men er in geslaagd het portret van Aegidius in Long-

ford Castle als een fragment van het origineel van Matsijs te deter-

mineeren. Het portret van Erasmus is helaas slechts in copieén (Rome,

Verz. Stroganoff, zonder de titels op de ruggen der boeken; Amster-

dam, Rijksmuseum; Hamptoncourt) bewaard, die, wanneer men ze

met Aegidius' portret vergelijkt, slechts een schaduw van het origineel

kunnen zijn. Zij geven ons echter de compositie van het oorspronkelijk

portret en de bijzondere wijze, waarop de afgebeelde is opgevat, die

niet meer in vrome, deemoedige betrekking tot God of de Heiligen —
zooals de donatoren op een altaar — wordt afgebeeld, ook niet een

geconcentreerde samenvatting van zijn innerlijk wezen in zijn trekken

ziet uitgedrukt - - zooals b. v. bij portretten van Dürer — maar wiens



portret door de weergave van een bepaald gebeuren, reeds in het

genre overgaat: Erasmus bij het werk — en met een kleine, litteraire

pointe: op het oogenblik, waarop hij zijn paraphrase begint te schrij-

ven. Matsijs, die ook in andere gevallen aan zijn schilderijen een

actief leven geeft — men denke slechts aan den bekenden Geldwis-

selaar met zijn vrouw in het Louvre — heeft waarschijnlijk het motief

van den geleerde, hoe hij zijn invallen krijgt, hoe hij zich in zijn werk

verdiept of in gedachten voor zich uitstaart, hoe hij van zijn werk

opziet en disputeert, met al de nuance's van het geestelijk proces

bestudeerd in de oude traditie der schilderijen van evangelisten en

kerkvaders.

De verzen van Morus hebben ook nog een andere, dan de per-

soonlijk een litteraire beteekenis. Mogelijkerwijs hebben zij den vriend

of den kunstenaar er toe gebracht, inderdaad het volgende portret niet

aan het vergankelijke hout, maar aan het duurzame metaal toe te ver-

trouwen. Dat Matsijs een medaille van Erasmus gemaakt heeft, weten wij

ook weer door een plaats uit een brief: „Ik begrijp niet, hoe de beeld-

houwer (Statuarius) aan mijn portret is gekomen. Of het moest zijn,

dat hij het portret van Quintinus in brons bezit", schrijft Erasmus

aan Henricus Botteus in het jaar 1528. Nu is inderdaad een prachtige,

groote medaille van Erasmus bewaard, die men in verband met de

geciteerde brief aan Quinten Matsijs heeft toegeschreven. De voor-

zijde toont een portret en profil van den schijnbaar nog jeugdigen

humanist, wiens naam door de afkortingen ER en ROT naast den

kop wordt aangegeven. Het randschrift: 'l\v xpetTrm ra avyy pajm/j.ara

Gsic£'. — Imago ad viva effegië expressa (Het beeld is naar het leven

gemaakt— een beter beeld geven zijn geschriften), en de datum 1519

omlijsten dit portret, dat in edele medaille-stijl is uitgevoerd. De
keerzijde brengt het symbool, den terminus, die echter letterlijk als

grenssteen weergegeven is: de buste van een jongeling in profiel, de

lokken dooreengewaaid, geplaatst op een frontaal gezien, kubus-

vormig voetstuk met het opschrift Terminus. Ook hier is de inscriptie

Grieksch en Latijn; 0/>a rs/^g {xaxpov fi<ryj en Mors ultima ratio rerum

(Let op het einde van een lang leven — de dood is het einde der

6



dingen). Deze medaille is niet de eenige, die wij van Matsijs kennen,

maar daar de anderen — een zelfportret en een portret van zijn zuster

Christine — meer dan een kwart eeuw vroeger ontstaan zijn, leenen

zij zich niet voor een stijlvergelijking. Met deze — nog Gothisch

— ietwat abrupt in het vlak gezette stukken, heeft onze weloverwogen

gecomponeerde plaquette niets meer gemeen. En men kan dit ook

nauwelijks verwachten, want in dezen tijd valt juist de zoo sterk

geaccentueerde ontwikkeling als schilder van den meester. Daarom

doet men beter, de schilderijen uit denzelfden tijd voor een vergelij-

king te gebruiken en den nadruk te leggen op het gemeenschappelijke,

dat uit den artistieken drang ontspruit, al wordt het hier dan ook

werkelijkheid in een anderen vorm van verschijning. In het bijzonder

komt hier het „portret van een geestelijke" in de Lichtensteingalerie

te Weenen in aanmerking. Dezelfde, gemakkelijke dispositie van het

vlak, waarin de figuur onvoorwaardelijk maar zonder eenige geweld-

dadigheid domineert, terwijl van de figuur het gelaat weder ten volle

tot zijn recht komt, vinden wij ook in de harmonische verdeeling der

plaquette, van het borstbeeld, de inscriptie en het fond. Daarbij

komt nog een ingaan op bijzonderheden der materie, het vlokkige

haar, dat onder de muts te voorschijn komt, het kriebelige bontwerk

van den mantel, een gewoonte voor het oog van een schilder. Niet

alleen door haar specie is deze medaille voor de eeuwigheid bestemd.

Ook de eigenaardige, artistieke waarde, die in de medaille ligt, draagt

daartoe bij. Zij toont den geportretteerde los van zijn omgeving, vrij

van allen samenhang, zoover dat mogelijk is. Zij brengt het meest

essentiëele, de meest praegnante, eenvoudigste associatie bij zijn

naam. Daarom schijnen deze koppen zonder actie, zonder handen die

handelen, zonder ruimte, zonder beweging, zonder adem bijkans,

zonder verband met den beschouwer, in een klein formaat, waarin

men zichzelf niet verplaatsen kan en dat slechts een abstract effect

heeft — daarom schijnen deze koppen voor den tijdgenoot vreemd,

ver, al te onpersoonlijk voor hem, die de persoon in questie kent.

Hun uitdrukking is voor de toekomst en daarom is het niet slechts

het metaal, dat de medailles voor alle tijden zoo intensief doet spreken.



De medaille van Matsijs gold, zoolang Erasmus leefde, als type.

Erasmus zelf liet nog in 1524 door bemiddeling van Willibald Pirk-

heimer in Neurenberg nieuwe koperen afgietsels naar een bescha-

digden, looden afdruk maken, gelijk blijkt uit de uitvoerige brief-

wisseling daarover uit de jaren 1523 en 1524. Naar de Matsijs-

medaille heeft ook een andere kunstenaar in 1531 een reproductie

gemaakt, die — waarschijnlijk terwille van het formaat — slechts de

latijnsche opschriften draagt, waaraan op de keerzijde, naast den

terminus, nog: „Concedo nulli" (ik wijk voor niemand) is toegevoegd.

Misschien was dit Jean Second, de Belgische dichter en medailleur,

een enthousiast vereerder van Erasmus, die reeds bij zijn eerste werk,

de medaille van zijn vader Nicolaes Everaer, die hij in 1528 als

zeventien-jarige modelleerde, den invloed van de Matsijsmedaille

onderging. Dan heeft misschien de geciteerde plaats uit den brief

betrekking op deze medaille, en is de „Statuarius", die Erasmus

slechts van de plaquette kon kennen, misschien deze Jean Second

geweest. De kleine plaquette heeft op haar beurt weer ten voorbeeld

gediend voor een charmante, vrije prent van Hieronymus Hopfer

(B. VIII. 521, 62); naar rechts gewend verschijnt het portret, thans

tot een buste uitgebreid en daaronder is de terminus van de keerzijde

afgebeeld, zoodat de kop met de losse lokken de figuur oversnijdt.

Dat de kleine medaille van 1531 en niet de groote van 1519 het on-

middellijk voorbeeld was, blijkt uit de thans in het Duitsch vertaalde

inscriptie: „Die Bildnus leblicher Gestalt ausgetrückt. Der Tod ist

der Ding Marckstein'. Die lest Lini ich weich kainn."

Intusschen had Erasmus reeds lang de Nederlanden verlaten;

sedert 1521 leefde hij te Bazel, waar hij met een ander kunstenaar,

den jongen Holbein in aanraking was gekomen, wat voor den laatste

van groote beteekenis zou worden. De persoon van Erasmus heeft

den Augsburgschen schilderszoon aanleiding gegeven tot veelsoortige

interpretatie, van den vluchtigen krabbel, over het intieme en offi-

cieele portret tot de representatieve houtsnede. Erasmus' „Lof der

Zotheid" was in 1509 voor het eerst verschenen; een der nieuwe

drukken zag in 1514 bij Froben te Bazel het licht en Holbein heeft
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in een exemplaar van dit boek met de pen kleine schetsen aan den

rand geteekend, blijkbaar voor eigen genoegen of voor dat van den

eigenaar van het boek, niet als voorbereiding voor een illustratie, ol

omdat hem deze boekversiering was opgedragen. Het Museum Ie

Bazel bewaart dit intieme kunstenaarsdocument, dat ook voor de

psychologie van den kunstenaar zoo leerzaam is: juist de vergelij-

kingen, die de schrijver gebruikt, worden bij voorkeur in illustratie's

omgezet. Zoo is het streven naar aanschouwelijkheid in het gezegde

ook voor den kunstenaar een prikkel tot uitbeelden geworden. Als

dröleries werkt de overvloed van losse teekeningen aan den rand om
den bladspiegel. Eenmaal noemt Erasmus zich zelf in d^n tekst,

bescheiden slechts, in een bijzin: „opdat het niet schijne,

alsof de geleerde noten van mijn Erasmus ", maar onmiddel-

lijk is Holbein er bij, en hij teekent hem in zijn geleerden-cel voor

een lezenaar en schrijft den naam „ Erasmus - er bij, daar waai in de

gemetselde muur een boogvenster een opening laat. Een (latijnsche)

opmerking, die de bezitter van het boek, Myconius, een leerling van

Erasinus, er bij voegde, vertelt: „Toen nu Erasmus tot zoover gekomen

was, en zichzelf daar afgebeeld zag, riep hij uit: „Halt, halt! Als

Erasmus er heden nog zóó goed uitzag, dan voerde hij waarlijk nog

een vrouw naar zijn huis." Holbein had den toen vijftigjarige al te

jeugdig weergegeven; waarschijnlijk was het slechts een vluchtige

indruk, dien zijn herinnering (in 1519) hier vastgelegd had, want toen

hij eenige jaren later den geleerde werkelijk schilderde, toen was het

in de eerste plaats de weemoedig-fijne bekoring van den ouderdom,

die hij wist te treffen. Den 3. Juni 1524 schrijft Erasmus aan zijn

Neurenberger vriend Willibald Pirkheimer: „Onlangs heb ik weer

twee portretten van mij naar Engeland gezonden, van de hand van

een bekwamen kunstenaar. Deze heeft ook een portret van mij naai

Frankrijk meegenomen." Alle drie portretten zijn ons bewaard gebleven

Het eene (papier op hout, h. 0.366, br. 0.30) bevindt zich in het

museum te Bazel, is afkomstig uit de Amerbachverzameling en is

waarschijnlijk het portret, dat Erasmus aan zijn jongen vriend Boni-

facius Amerbach te Avignon zond. Het tweede, waarvoor het portret



in Bazel een studie was, is thans in het Louvre (h. 0*43, br. 033),

maar men kan nog nagaan, dat het in Engelsche verzamelingen

was. Het derde portret is in het bezit van den Earl of Radnor in Long-

fordCastle. Alle zijn van 1523. Het Bazelsche stuk is gedateerd door

de paraphrase van het Marcus-evangelie, die Erasmus in 1523 schreef,

het portret in het Louvre door de studie te Bazel en dat in Longford

Castle door een jaartal op een boek, op de muurschap. Welk stuk

van de twee laatsten bedoeld is in den brief aan den aartsbischop van

Canterbury (4 September 1524): — — , ik veronderstel, dat gij mijn

portret ontvangen hebt, dat ik u zond, opdat gij tenminste iets van

Erasmus hebt, wanneer God mij zal wegroepen!" is niet met zekerheid

uit te maken. Het meer officieele karakter van het portret in Longford

Castle pleit voor het laatste.

Holbein heeft waarschijnlijk het eerst de studie voor Amerbach

(Bazel) geschilderd; men is geneigd te gelooven, dat de beroemde

geleerde, niet de jonge kunstenaar de houding aangegeven heeft; het

is de houding, die hem het gemakkelijkste was, die hem ongestoord

bij zijn werk liet, en die een artistieke opvatting dicteert, die Erasmus

waarschijnlijk reeds door zijn door Matsijs geschilderd portret lief

geworden was. Want hoe groot is het verschil tusschen dit geleerden-

portret met zijn innerlijke activiteit en zijn bijna typische karakteristiek

van den geleerde en de vroegere portretten van Holbein! Men neme

bijvoorbeeld dat van den vriend, voor wien de studie bestemd was,

in wiens welverzorgde schoonheid niemand den toekomstigen pro-

fessor zou vermoeden, wien bovendien de opvallende inscriptie uit

de spheer van het beeldend portret bijna overbrengt in de abstracte

koelheid van graphische onwerkelijkheid. Op het eerste gezicht schijnt

ons de houding van Erasmus gedwongen, daar wij bij het schrijven

een andere lijn in den rug verwachten. Tegenwoordig denken wij

toch slechts aan een zitten aan de schrijftafel en vergeten wij, dat ook

Goethe nog aan zijn lessenaar gestaan heeft! Daar komt nog bij de

groote afstand tusschen oog en papier, die voor den zeker reeds ver-

ziende geworden man noodig was. Dit maakte het den schilder ook

moeilijk de innige betrekking tusschen gedachten en schrift, tusschen
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hoofd en hand uit te drukken. En toch is hein dit schitterend gelukt.

Juist in de uiterste spanning, die hij zocht, ligt liet onmiddellijke van

den levenden indruk. Het schilderij in het Louvreis rijker aan schildcr-

achtigheden, de tegenstelling is verzacht en harmonischer gecom-

poneerd. Erasmus is beter in het vlak gezet, heeft meer ruimte boven

zijn hoofd en achter zich, hij heeft meer bewegingsmogelijkheid voor

zijn handen. De groene achtergrond is vervangen door een behang

met licht-groen en wit patroon, waardoor ook de verschijning van

den man straffer gecomponeerd moest worden. De rug is minder steil,

de afstand van oog tot hand minder opvallend. Zonder twijfel wordt

de psychische uitdrukkingskracht van het gelaat het sterkst en onmis-

kenbaarst bepaald door den mond. In het gebogen profiel met de

neergeslagen oogleden, die den blik slechts laten raden is de mond

van een oneindigen rijkdom van expressie. In deze smalle, gesloten

lippen ligt de inhoud van eeri lang, onuitsprekelijk-complex leven

voor ons. Deze fijne lijn is als het ware de resultante van de elkaai

schijnbaar tegensprekende trekken van dit raadselachtige gelaat, en

resignatie, die tot humor kon ontluiken, schijnt die lijn getrokken te

hebben. Wij voelen, hoe de gedachte onder de ietwat gefronste wenk-

brauwen geboren, door de lippen tot woorden gevormd, door de

hand neergeschreven wordt. Van deze hand bezitten wij een zwart

krijt-studie op rood-gepraepareerd papier (Parijs, Louvre h. 0.205,

br. 0.152). Hetzelfde blad toont ons ook de linkerhand van Erasmus,

in bruin geteekend, met roodkrijt gemodelleerd, die Holbein latei

voor zijn portret in Longford Castle gebruikte. Ook voor de rechter

hand van dit schilderij is de natuurstudie bewaard (zilverstift en rood-

krijt; Parijs, Louvre, h. 0.201, br. 0.281). Holbein heeft dit detail

nog eens doorgewerkt, toen de compositie van het geheel reeds voor

hem vaststond: in zwartkrijt, nauwelijks meer te zien, staat de omtrek

van de figuur er naast. In profiel mochten wij den geleerde bij zijn werk

gadeslaan. Thans wendt hij zich om en komt tot ons. Maar niet tot

den beschouwer, die nadert, wendt hij zich, hij zoekt geen contact —
hij toont zich zelf, hij laat zich zien, hij geeft zich. Zooals bij het andere

portret alles innerlijk was, zich concentreerde op denken en doen en
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uitte in schrijven, zoo ontspant Holbein in dit meer officieele portret

de activiteit van de figuur: Erasmus, niet, zooals hij werkt, zooals hij

begint te werken, maar Erasmus, die zijn taak voltooid heeft. Het

boek is gesloten en de handen rusten er op, de moede handen van

een grijsaard. Op de snede van het boek, niet op den rug, waar

gewoonlijk de titel staat, staan de Grieksche woorden: EPAKAEI
OT IlONül en Erasmi Rotero .... De werken van Hercules.

Er bestaat geen geschrift van Erasmus van dien naam. Maar in zijn

brieven komen deze woorden, ook in latijnsche vertaling herhaaldelijk

voor, wanneer hij zijn vrienden van de al te groote taak spreekt, die hij

op zich genomen heeft. In dezen, overdrachtelijken zin kon de

uitdrukking hier een plaats vinden.

Ook later heeft Holbein nog dikwijls den grooten humanist ge-

schilderd, maar een nieuwe, diepere interpretatie van zijn persoon-

lijkheid heeft hij niet gevonden. Ietwat onverschillig, maar voornaam

is het portret van 1530 te Parma, waarschijnlijk wel hetzelfde, dat de

professor in de theologie te Leuven, Goelenius — die zelf ook een

Erasmus-portret van Holbein bezat — aan zijn vriend Johannes

Dantiscus, den bisschop van Kulm verschafte. Dantiscus had Goelenius

eigenlijk verzocht, door een schilder te Mechelen een copie te laten

maken van zijn Erasmusportret, en deze had zich daartoe bereid ver-

klaard, had zelfs de copie aan zijn vriend als geschenk toegedacht

(Leuven, 16. April 1531). Maar hij nam een ander besluit: „Heden

zend ik u een portret van Erasmus van Rotterdam ten geschenke, van

Johannes Holbein, die volgens het oordeel der kenners in dit vak

bijzonder uitmunt: het is een zilverstiftteekening naar het leven. Ik

gaf daaraan de voorkeur, liever dan den schilder te Mechelen de op-

dracht te geven, daar ik vreesde, dat het portret dan minder goed zou

uitvallen, zooals bijna steeds het geval is, wanneer een schilderij naar

een ander geschilderd wordt. Daar immers geen portret ooit volmaakt

op het origineel lijkt, zoo moet een afbeelding van een portret steeds

verder van de werkelijkheid afwijken" (1. Mei 1531). De teekening

van Holbein— die niet bewaard is — heeft de bisschop niet aange-

nomen ; misschien vond hij ze te weinig representatief, daar hij toch
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een schilderij verlangde, misschien ook wilde hij een nieuwer werk.

Zonder twijfel was zijn dankbrief, waarmede hij aan Goelenius de

teekening terugzond beleefd gesteld, in den zin, dat de bisschop

Goelenius niet wilde berooven. Want deze antwoordt: „Het portret

van Erasmus, dat gij besloten hebt mij terug te zenden, waarlijk, ik

weet niet, hoe ik het moet aannemen. Wees er echter van overtuigd,

dat ik er nu niet veel vreugde aan beleven zal. Want wanneer ik het

maar zie, zal de gedachte bij mij opkomen, dat Dantiscus het heeft

afgewezen. Wat mij troost, is, dat ik een zoo goed vriend van Holbein

ben, dat hij mij niets zal weigeren. Daarom hoop ik ook, u een

portret van dit jaar te kunnen bezorgen. Zoo gij liever wilt, moogt gij

ook kiezen, welk van beiden gij wilt houden." De angst voor de

copie brengt Goelenius weer naar Holbein, en het portret, dat zeven

jaren na het eerste diens atelier verlaat, is dan ook werkelijk geen

copie van eigen werk, al kan het bij den eersten indruk zoo schijnen.

Want pose en contour van de figuur en de houding van het hoofd

stemmen volmaakt overeen met het portret in Longford Castle. Maar

de teekening is physisch en psychisch anders geworden. De sterke

uitdrukking der handen is verbleekt, het gezicht schijnt oppervlakkiger

en maakt een kleineren indruk in verhouding tot het lichaam. Ook het

bewegingsmotief heeft aan kracht van uitdrukking verloren, daar

tegenover het naarvoren treden van de figuur de tegengestelde richting

in de ruimte, door den pilaar en de draperie niet meer werkt: de

fond van het Parma-portret is in één rustige kleur gehouden. De

voornaam-koele helderheid van dit portret heeft meer vrienden

gevonden, dan de portretten van 1523. Holbein zelf heeft twee

replieken gegeven, een kleine, bijzonder warm gevoelde miniatuur

(diam. 10 c. M.) op den ronden bodem van een doos (Bazel, Öffent-

liche Kunstsammlung) en een iets grooter portret, waarvan men de

geschiedenis kan nagaan tot in de buurt van Hendrik VIII (h. 0.187,

br. 0.145; New-York, Metropolitan-Museum), waar de eigenaardige

plaatsing in de ruimte nog meer verdoezeld wordt en de handen in

het geheel niet meer voor de psychische karakteriseering gebruikt zijn.

Al deze varianten werden in schilderijen, gravure's en houtsneden
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steeds weer gecopieerd. Er bestaat nauwelijks een verzameling van

oude kunst, waarin niet een copie naar een dezer portretten voor-

komt. En deze voorliefde blijft in de 16 e eeuw bestaan, toen zelfs

kunstenaars van naam aan de verbreiding van dit type medehielpen,

zooals b. v. Georg Pencz, die in 1533 (verzameling Lanckoronsky,

Weenen) en 1537 (Windsor Castle) een merkwaardig droge herhaling

schilderde. Ook in de 17 e eeuw is het niet anders. Joachim Sandrart

heeft voor graaf Arundel een copie vervaardigd, naar wij uit de

litteratuur weten (misschien de Erasmus met de handschoenen in de

hand, die wij als een Holbeinportret der Arundel-verzameling kennen

uit een gravure van Wenzel Hollar van 1648?) en behalve meer of

minder bekende plaatsnijders, die het overgeleverde type in ver-

schillende omgeving zetten, heeft ook van Dijck naar het portret te

Parma een ets gemaakt : „A. van Dijck fecitaqua forti Erasmus Rotter-

damus", een onvoltooid blad, dat daardoor misschien naast de vele,

verwaterde aftreksels zoo eigenaardig en frisch aandoet.

Het ronde portretje of een zijner copieen, is ook in een medaille

omgezet. Uit het tweede kwart van de 17 e eeuw is een serie medaille's

bekend, de zg. Reformatoren-serie, samengesteld uit Luther, Paracel-

sus, Kardinaal Witmann, Dürer, Pirkheimer, Melanchton en ook

Erasmus. (De serie is compleet in het „Kunsthistorische Museum" te

Weenen ; Maximiliaan I, dien men er ook bij rekende, is iets kleiner

en daarom reeds, afgezien van andere redenen, van de serie te

scheiden). Op enkele exemplaren (Kaiser Friedrich-Museum, Berlijn)

komt een oude toeschrijving aan Georg Schweigger, den Neurenberger

beeldhouwer, en het jaartal 1636 voor. De Duitsche origineelen

werden, naar het schijnt, ook in Italië nagegoten. Voor Pirkheimer en

Melanchton maakte Schweigger gebruik van de portretten van Dürer

(evenals voor Maximiliaan van de houtsnede van 1519, B. 153), maar

voor Erasmus gaf hij de voorkeur aan de meer populaire opvatting

van Holbein. Het fijne beven der moede oogleden, het losse haar

van het origineel zijn echter bij de omzetting in de medaille ver-

loren gegaan. Deze schepping van zijn schilderkunst, die zoo breed

uitoloeide, heeft Holbein nog ééns, in de houtsnede, doen volgen door
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een andere opvatting van den beroemden humanist. De taak was hem
nieuw, en daardoor werd hij ook waarschijnlijk tot een nieuwe

schepping opgewekt. Na het intieme portret voor de vrienden, het

ietwat gereserveerde voor algemeener belangstellenden, ging het er

nu om, den juisten toon voor wijde kringen, voor de algemeenheid

te treffen. Eerst beproefde hij het meteen pretentieloos, rond portretje,

dat aan de medaille herinnert, in weinige, duidelijke trekken. Soms
vindt men het op de keerzijde van het titelblad van Erasmus' werken

(het eerst in de uitgave van 1533 van het Adagiorum opus, bij Froben

te Bazel). Maar dan wordt de opvatting geheel zelfstandig en dit werk

behoort tot de beste Duitsche houtsneden. Het is een op zichzelf

staand, graphisch monument van verdiepte geestelijkheid en van een

mensch, die ver boven zijn tijd, boven alle tijden uitstak. In hetzelfde

gewaad, den langen pelsmantel over het met pels gevoerde onder-

kleed, staat daar Erasmus, zooals Holbein hem steeds geschilderd

heeft, en toch is hij een ander, een grootere geworden. Zijn hand rust

op het hoofd van zijn zinnebeeld, den Terminus, die hier reeds geheel

eenarchaeologisch-antiek karakter heeft gekregen en deze versmelting

van werkelijkheid en symbool, van zijn en beteekenis, schept de

geestelijke athmospheer om dit menschenbeeld. In zijn gelaat vibreert

niet het intellectueele arbeiden, liggen niet de lijnen van een leven,

rijk aan geesteszorgen en verbruikt in den dienst des geestes, — het is

de wereld der gedachten zelf, die hier een uitdrukking zocht en zich

de trekken van Erasmus van Rotterdam koos. De zware vruchten-

guirlandes, de gebaarde karyatiden, de kleine vrouwenfiguren boven

met de horens van overvloed, en het engelkopje, alwat aan deze

eerepoort schijnt te groeien, balanceert bevallig tusschen calligraphi-

sche waarschijnlijkheid en sculptureele onmogelijkheid. Van dezen

„Erasmus Roterdamus in ein Ghüs" — zooals Amerbach het blad

genoemd heeft — bestaat een proefdruk met een tweeregelig, Latijnsch

vers (in losse letters): „Hem, die Erasmus' lijflijke verschijning niet

gezien heeft, moge dit beeld kunstrijk naar het leven geteekend, ze

geven". (Passavant, 3; B. p. 390, 57). Meer verbreid is de andere

uitgave met een opschrift in vier regels : „Pallas, die dit beeld, een
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Apelles waardig, bewondert, zegt, dat de bibliotheek het eeuwig

moge bewaren. Holbein toont den Muzen de kunst eens Daedalos,

de groote Erasmus de schatten van den hoogsten geest."

Hoe populair deze houtsnede was, bewijzen de talrijke reproductie's

van lateren tijd. Een oude houtsnede, omgekeerd, geeft een decoratief-

werkende vergroving en komt op verschillende manieren met gevari-

eerde omlijsting voor. Een sierlijke omzetting is van 1 780, een herhaling

van Daniel Chodowiecki, in twee staten, met en zonder een fransch

versje van J. A. Rousseau, die in de gracieuse taal der 18 e eeuw een

toespeling maakt op Erasmus' Lof der Zotheid. Ook heden maakt

men in Bazel nog afdrukken van het oorspronkelijke blok van Holbein.

Wanneer men bedenkt, hoevele portretten van Erasmus Holbein

heeft geschilderd, dan is men een oogenblik geneigd te meenen, dat

hij een bevoorrechte positie innam, zooals Apelles bij Alexander de

Groote. Maar Erasmus schijnt toch minder exclusief te zijn geweest.

Want hij hechtte er groote waarde aan, ook door Dürer geportretteerd

te worden, nadat deze de voorbereidende studie-teekeningen gemaakt

had. Twee zulke teekeningen vermeldt Dürer zelf in zijn Dagboek

van de Nederlandsche reis (Augustus 1520) : „Ich habe den Erasmus

noch einmal Conterfet" — en in latere jaren, als Erasmus bij Pirk-

heimer op de uitvoeringvan het portret aandringt, spreekt hij vaneen

„houtskoolteekening, waarmede Dürer in Brussel begonnen was".

(19. Juli 1522 en 8. Januari 1525). Slechts één dezer teekeningen is

bewaard gebleven (Parijs, verz. Léon Bonnat), een groot blad

(h. 0*371, br. 0*271), bijna geheel gevuld door den breed, met

houtskool opgezetten kop en den ruimen tabbaard. De lippen zijn

als tot een glimlach geplooid, met een diepen rimpel in de mondhoeken

;

de oogleden zijn vast geteekend, de pupil is door een donkere vlek,

een punt slechts, aangeduid. Het gelaat, dat bijna geheel van voren

gezien wordt, heeft iets opvallend bewegelijks, een vasthouden van

een voorbijgaanden indruk, dat wij bij geen ander Dürer-portret

kennen. Natuurlijk was deze uitdrukking slechts mogelijk bij een

schilderachtige, een slechts aanduidende opvatting. Tusschen deze

teekening en de zes jaar later uitgevoerde gravure is geen verband

;
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al herkennen wij de gelaatstrekken, de uitdrukking van de eigenaardig

lachende studie zoeken wij tevergeefs in den kop van uiterlijke

karakteriseering. De inscriptie is dezelfde, als die Op de medaille van

Matsijs, die Erasmus aan Pirkheimer gezonden had, met enkele

toevoegingen: „... Wanneer hij (Dürer) werkelijk in staat is, uit

zijn herinnering en met behulp van de medaille iets tot stand te

brengen, laat hem u en mij dat dan eens bewijzen" (Brief van

8. Januari 1525).

Erasmus was met zijn portret niet tevreden. Aan den vriend van

den kunstenaar geeft hij dat zeer beminnelijk te kennen : „Ik denk

erover, hoe ik mijn dankbaarkeid aan Dürer kan toonen. Hij is een

eeuwigen roem waardig. Dat het portret niet zoo goed gelijkt, is geen

wonder. Ik ben niet meer dezelfde als voor vijfjaren" (30. Juli 1526).

Maar onomwonden schrijft hij twee jaar later aan Henricus Botteus

:

„Dürer heeft mij geportretterd, maar het lijkt in het geheel niet." Ook

wij aanvaarden dit portret niet. De voorgestelde en zijn houding

nopen tot vergelijking met de portretten van Holbein. Weliswaar

schijnt het onrechtvaardig, een schilderij met zijn geheel andere

bedoeling, voor ééns gemaakt, met een prent, die toch voor veel

breedere kringen bestemd is en daarom reeds meer algemeen moet

worden gehouden, te vergelijken. Maar Dürer heeft Erasmus niet

alleen in het portret verkeerd begrepen, hij heeft hem nooit begrepen,

hem geheel anders gezien, dan Erasmus inderdaad was. Want anders

zou hij nooit den fijnen geleerde, die voorzichtig alles vermeed, wat

niet in zijn op geestelijke verdieping en wetenschappelijke gedachten

ingestelde spheer paste, tot zoo'n gewelddadigen strijd hebben op-

geroepen: „O, Erasmus van Rotterdam, waar wilt gij staan? Zie!

Wat vermag niet ongerechte tirannie, de macht, van deze wereld, de

macht der duisternis? Hoor, gij ridder van Christus! Ga ons voor

naast den Heere Jezus, bescherm de waarheid, verwerf u de martel-

aarskroon! Gij zijt immers toch reeds een oud manneke; ik heb van u

gehoord, dat ge u zelf nog slechts twee jaren geeft, waarin ge nog

wat doen kunt En wanneer gij nu op deze aarde uwen meester

Christus gelijk zoudt worden en in dezen tijd onrecht zoudt lijden
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door de leugenaars, en daarom iets vroeger zoudt sterven, des te

eerder zult gij toch uit den dood in het leven ingaan en door Christus

verheerlijkt worden O, Erasmus ! wees een der onzen

en voorwaar, gij kunt den Goliath vellen!" Zoo schreef Dürer in zijn

Nederlandsch dagboek, toen hij den 17. Mei 1521 hoorde, dat Luther

gevangen genomen was. Al mag men veel van dit pathos op rekening

van de rhetorische tendens van den tijd schrijven, een temperament,

dat zich zoo uit, kon eerder impulsieve karakters als Luther begrijpen,

dan den denker Erasmus. Het „oude manneke" was dan ook zoo

verstandig buiten schot te blijven, en heeft met Gods hulp nog menig

jaar bij de twee, die hij zichzelf nog gunde, gevoegd. Al gaat de

gravure van Dürer uit van een verkeerde, psychische veronderstelling,

het blad is toch van een voortreffelijke vlakverdeeling, een voorbeeld

van graphische kunst, die leeft in een artistieke spheer, waar voor-

stelling en inscriptie gelijke werkelijkheid bezitten. Maar het blad is

voorbeeldig, niet meer. Want de innerlijke warmte, die uitgaat van

de werkelijke artistieke herschepping, van het portret in hoogsten zin,

ontbreekt. Het heeft dan ook lang niet in die mate als de portretten

van Holbein, zijn weg in de wereld gevonden. Slechts zelden is het

nagevolgd, gewoonlijk door het bovenste deel van de figuur afzonder-

lijk te nemen en in een rijk-geornamenteerde lijst te zetten. Eenmaal

vinden wij het terug in een gevelsteen uit de 17 e eeuw, eens in den

gevel van een Amsterdamsch huis aangebracht (thans Nederlandsch

Museum, Amsterdam) maar hier is het motief zelfs nog gewijzigd 1
).

Zoo was het in hoofdzaak de oude erfenis, die de nakomelingen

zich steeds opnieuw verwierven, om het beeld van den grooten

humanist levend te bezitten. Misschien wilde Rembrandt aan deze

traditioneele typen, waarin de meesterwerken verzandden — die

steeds zwakker aan intensief — steeds rijker aan vanzelfsprekend

effect werden — misschien wilde Rembrandt hun nieuw leven in-

blazen, toen hij zich opmaakte, ook een Erasmus te schilderen. Maar

*) In hoe sterke mate het schema der compositie als voorbeeldig gold, blijkt

uit het feit, dat Maratta het gebruikte voor zijn phantasieportret van Correggio.
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het is niet waarschijnlijk, want zeker zou dan de nieuwe schepping,

zooal niet in origineel, in copieën en replieken bewaard zijn gebleven.

Thans bezitten wij uit de 17 e eeuw slechts het werk van Hendrik de

Keyzer, dat weliswaar op oude traditie stoelt, maar toch iets geheel

nieuws geeft en in het lokaal-beperkte kader van zijn vaderstad en

vaderland tot vaststaand type kon worden. Deze beperking is voor

een standbeeld, dat niet als een schilderij, een houtsnede of prent

zijn weg kon vinden over de wereld, natuurlijk.

Van de geschiedenis van het monument weten wij niet veel. Reeds

in 1549, toen Philips II van Spanje op 27 September in Rotterdam

zijn intocht hield, moest de groote zoon van Rotterdam, met de andere

feestversieringen, aan de verheerlijking van den monarch luister bij-

zetten. Een houten beeld van den geleerde werd voor zijn geboorte-

huis in de Breede Kerkstraat opgesteld, dat hem staande weergaf,

met een pen in de eene, een rol met een latijnsche lofrede op den

Koning in de andere hand. Dit gedenkteeken werd voor het nages-

lacht bestemd. Acht jaren later werd het vervangen door een steenen

beeld. Maar de Spaansche troepen van den monarch, dien de houten

Erasmus begroet had, hebben het steenen beeld, toen zij in 1572 in

de stad binnendrongen, vernield. Een prent van R. Vinkeles naar

S. Buys' „Beschieting van het standbeeld van Erasmus van Rotterdam

door de Spanjaarden" schildert deze historische episode. In het begin

van de 17 e eeuw werd het steenen beeld echter weer opgesteld.

Wanneer en waarom dit geschiedde is niet bekend, maar J. W. Neumayr,

die den 24. Februari 1614 in het gevolg van Hertog Johann Ernst van

Saksen naar Rotterdam kwam, schildert het in zijn (1620 te Leipzig

verschenen, reisbeschrijving: „zoo staat ook zijn beeld in natuurlijke

grootte op de Markt, uit steen gehouwen en beschilderd, in een lange,

zwarte, gevoerde pels, met een opengeslagen boek in de rechterhand".

In 1616 besloot de Raad, in de plaats van het steenen monument, een

bronzen op te stellen, dat van het koper, waarmede de Burgemeesters-

kamer gedekt was, gegoten zou worden. Hendrik de Keyzer kreeg

opdracht voor een model, en dit werd door den Rotterdammer Cornelis

Ouderogge gegoten. Het werk was, met eenige vertraging, in 1622
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gereed. Vondel bezong het in een gedicht onder een gegraveerd portret

van Erasmus (Schoonenbeek).

Hendrik de Keyzer toont den geleerde, lezend in een groot boek,

terwijl de rechterhand juist een bladzijde wil omslaan. Diepe aan-

dacht — en daarbij rechtop staan en bovendien nog den zwaren foliant

torsen: het gaat niet goed samen. En toch was dit de eenige mogelijk-

heid om de karakteriseering van den geleerde in de sculptuur te

bereiken. Want Erasmus was geen redenaar, zijn leven kent geen

dramatische hoogtepunten, geen gebeurtenis, die hem isoleert. Hij

was slechts de geleerde, de man van de schrijftafel, de man van den

kleinen vriendenkring, ver van alle luid bedrijf, de man, die van

machthebbers en hoogwaardigheidsbekleeders zijn jaargeld aanneemt

— en hen dan verzoekt, hem niet in het lichtte staan. Of veeleer: de

man, die zichzelf nooit in den stralenkrans van hun zon stelde. Zulk

een vergeestelijking kon nog belichaamd worden in de monumentale

houtsnede van Holbein, zij was niet uit te drukken in een groot, open-

baar monument. Een romantisch gedenkteeken, als bijvoorbeeld een

vertaling in het drie-dimensioneele van een Holbein -portret: de

in zijn werk verdiepte geleerde — zou Erasmus nog slechter karak-

teriseeren. Want geleerden kan men in een schilderij bij hun werk

bespieden, maar op de markt wordt het een pose. En zoo heeft het

zware, moeizame motief misschien juist deze goede zijde, dat de al

te groote vergeestelijking, die anders zoo licht zou schijnen, niet al

te zeer den nadruk heeft. Voor de Keyzers kunst is de Erasmus bij-

zonder typeerend daar hij tusschen genre - achtige verkleining en

idealiseerende vergrooting het midden houdt.

Het was voor Erasmus de hoogste hulde, die zijn vaderstad hem

kon brengen; glorieus vierde hij zijn intocht, nadat hij bijna zijn

geheele leven in den vreemde had gesleten 1
). Maar ook de andere

*) Hoezeer de Erasmus als symbool van Rotterdam mag gelden, bewijst een

Raadsmedaille van 1689: voor een triumphboog, ter eere van Willem III van

Engeland zien wij een tafel, waaromheen de heeren van den Raad vergaderd

zijn; links op den voorgrond is als een genius loei het standbeeld van Erasmus

voorgesteld, naar de Raadsheeren gekeerd.
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stad, die Erasmus wel niet heeft voortgebracht, maar met liefdevolle

trouw heeft opgenomen en zijn stoffelijk overschot bewaart, ook

Bazel heeft zijn grooten gast niet vergeten, Nadat liet nageslacht mei

haat of vereering, met belangstelling of verachting, al naar de religieus-

philosophische denkwijze het medebracht tegenover hem gestaan

heeft — zoo heeft Wilhelm von Kaulbachhem in zijn muurschildering

in het trappenhuis van het „Neue Museum" te Berlijn een eereteeken

opgericht, dat men wel met de droevige figuur van den Famulus in

den Faust heeft vergeleken — , nadat de romantisch -historische

richting hem in pakkende scene's bijna bij lijve ten tooneele voerde

— ik denk b. v. aan H. A. van Trigt's, „Erasmus' laatste dagen" in

het Museum te Rotterdam — heeft onlangs zijn tweede vaderstad

Bazel aan zijn dankbaarheid, den grooten denker onder de zijnen te

mogen rekenen, uitdrukking gegeven. In 1907 heeft de medailleur

Hans Frei als gift der „Baseier numismatische Gesellschaft" een kleine

zilveren plaquette gemodelleerd, waarvoor hem onmiskenbaar het

officieele portret van 1523 van Bazel's anderen grooten adoptief-

zoon, Hans Holbein, tot voorbeeld heeft gediend.
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. H. Woelfflin, Die Kunst A. Dürers, München 1905. P. Kalkoff,

Zur Lebensgeschichte A. Dürers, Repertorium 27. Planiscig, Die Estensische

Kunstsammlung, Weenen 1919; Nr. 464 (plaquette van Schweigger; zie ook

Nagler, Künstlerlexikon, G.Schweiger). A.Houbraken, Groote Schouwburgh,

Quellenschriften 1880 (J. Sandrart). Unger, Rotterdamsch Jaarboekje II, p. 265

(H. de Keyzer).

De latijnsche plaatsen uit brieven, gedichten en opschriften werden ten

deele naar de in de litteratuur gegeven vertalingen geciteerd, ten deele opnieuw

vertaald.

Afbeeldingen

:

1. Quinten Matsys, medaille.

2. H. Holbein de j., portret te Bazel, Öffentl. Kunstsammlung.

3. H. Holbein de j., portret te Parijs, Louvre.

4. H. Holbein de j., portret te Longford Castle.

5. H. Holbein de j., teekening, Parijs, Louvre.

6. H. Holbein de j., houtsnede.

7. Dürer, teekening, Parijs, verz. Bonnat.

8. Dürer, gravure.

9. Van Dyck, Ets.

10. H. de Keyzer, standbeeld, Rotterdam.
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