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In september 1521 schreef Erasmus vanuit zijn verblijfplaats1 in Anderlecht, het huis van zijn vriend Pieter 
Wychman, het tegenwoordige Erasmushuis of Erasmusmuseum, een brief2 aan zijn geleerde vriend, de Franse 
humanist en graecist Guillaume Budé (naar wie de bekende tweetalige tekstuitgaven genoemd zijn)3, waarin hij 
hem uitvoerig vertelt over Thomas More, de beroemde humanist en schrijver van ‘Utopia’ en vooral over de wijze 
waarop More ook zijn dochters een gedegen klassieke opvoeding gaf4. Erasmus schreef uiteraard in het Latijn5. Hier 
volgt mijn vertaling, die ik rond de vorige eeuwwisseling maakte, toen ik de Anderlechtse brieven van Erasmus 
vertaalde in samenwerking met mijn intussen helaas overleden vrienden Constant Matheeussen (1944-2002)6 en Jef 
Geudens (1943-2008).  

 
Erasmus van Rotterdam aan zijn vriend Guillaume Budé. 
 

 Toen ik heel onlangs in Brugge was, in het buitengewoon grote gevolg van de keizer7, ving ik op één 
veld vele hazen, zoals het spreekwoord luidt8, d.w.z. ik heb er in één moeite meerdere vrienden ontmoet, 
maar vooral een man die even vriendelijk als belangrijk is, d.w.z. even beminnelijk als eerbiedwaardig, nl. 
Zijne Eminentie de Kardinaal van York9, die als vertegenwoordiger van zijn koning door onze vorst, Karel, 
met een werkelijk haast koninklijke gulheid ontvangen werd. Daar waren Cuthbert Tunstall10, Thomas More, 
William Mountjoy11, naast ontelbaar veel anderen, die ik niet vermeld, omdat ik meen te weten dat jij hen 
nog niet kent. Thomas More koesterde de vurige hoop jou in Calais12 bij de Franse vertegenwoordigers te 
mogen begroeten. De aankomst van de kardinaal deed me nog meer genoegen, omdat ik hoopte dat hij de 
conflicten die er nu bestaan tussen de machtigste vorsten op aarde en die voor de mensheid zo gevaarlijk zijn, 
met zijn wijsheid en prestige zou kunnen oplossen. Maar zoals de zaken nu staan, zie ik niet welke hoop ik 
mag koesteren, tenzij een zogenaamde 'deus ex machina'13 onze plannen ten goede keert. Deze beroering, 
veroorzaakt door koningen, verbreekt evenwel niet onze band, gesmeed door de Muzen. 
 Sommige mensen hebben er belang bij dat de keizer en de Franse koning het niet in alle opzichten 
eens zijn. Zij zaaien als echte tirannen tweedracht, om hun eigen tirannie in stand te houden, terwijl wij met 
meningsverschillen onze krachten verspillen. Je kunt wel raden wie ik bedoel14. Ik hoop dat beide vorsten 
voorzichtig zijn, om nadien niet te moeten zeggen: 'Daaraan had ik niet gedacht!'15, woorden die getuigen 
van al te late en al te duur betaalde voorzichtigheid. 
 Je mag More gelukwensen. Zonder dat hij het ambieerde of verlangde, kreeg hij van de koning een 
prachtig ereambt, waaraan een helemaal niet te versmaden salaris verbonden is. Want hij is schatbewaarder 
voor zijn vorst. Dit ambt is in Engeland uitzonderlijk aanzienlijk en eervol, maar lokt toch weinig afgunst uit 
en brengt niet veel beslommeringen met zich mee. Er was een andere kandidaat, een vrij invloedrijk man, die 
dit ambt zo fel ambieerde, dat hij er geen bezwaar tegen had zelf de kosten van zijn levensonderhoud te 
dragen, als hij het mocht bekleden16. Maar deze meer dan voortreffelijke koning gaf een ongemeen duidelijk 
bewijs van zijn voorliefde voor More, want liever gaf hij aan de man die het ambt niet ambieerde ook nog een 
salaris dan dat hij een ambtenaar die hem niets kostte, in dienst nam. Daarmee nog niet tevreden sloeg deze 
meer dan welwillende vorst hem tot ridder. En ongetwijfeld zal hij hem ooit met nog meer eerbewijzen 
overladen, als de gelegenheid zich ten minste voordoet, want vorsten promoveren veel gemakkelijker 
celibatairen17. Maar More is zo'n overtuigde aanhanger van de huwelijkse staat, dat zelfs het overlijden van 
zijn vrouw zijn huwelijksband niet kon slaken. Want zijn eerste vrouw18, waarmee hij trouwde toen zij nog 
een meisje was, heeft hij ten grave gedragen, en zijn huidige vrouw was een weduwe19, toen de weduwnaar 
More met haar trouwde. 
 Maar met deze instelling van de vorst wens ik More des te meer geluk, daar volgens mij alle gezag en 
invloed die hem ten deel vallen, tegelijk ten deel vallen aan de schone letteren, die hij zo genegen is, dat alle 
getalenteerde mensen in Engeland aan hem een eerlijke en vrijgevige mecenas hadden, als zijn vermogen 
even groot was als zijn voorliefde. Aan het hof van een vorst gebeurt meestal hetzelfde als bij de dokter, die 
het lichaam dat hem toevertrouwd is, eerst ledigt, daarna vult en opwekt. Ik twijfel er niet aan dat onze 
vriend More iets gelijkaardigs overkomen is tot nu toe. Wat jij in werkelijkheid meegemaakt hebt, weet jijzelf 
het best. En toch ondervonden getalenteerde mensen zijn vrijgevigheid al, toen hij nog zo weinig bezat om uit 
te delen, dat hij gebukt ging onder schulden. 
 En deze erudiete man zet de letteren niet alleen luister bij door zelf alle ontwikkelde mensen eerlijk 
genegen te zijn, maar ook door zijn hele familie een opleiding te laten geven in de beoefening van de schone 
letteren. Zo geeft hij een voorbeeld dat wel nieuw is tot nu toe, maar dat velen binnenkort, als ik me niet 
vergis, zullen navolgen, zoveel succes heeft hij ermee. Hij heeft drie dochters. De oudste, Margaret, is al 
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getrouwd met een jongeman20, die ten eerste welgesteld is, vervolgens gezegend met een buitengewoon 
rechtschapen en bescheiden aard en ten slotte niet afkerig van onze letteren. Allen heeft hij vooreerst in 
zedigheid en vroomheid opgevoed en vervolgens ingewijd in de letterkunde. Aan zijn drie dochters heeft hij 
een vierde meisje21 toegevoegd, dat hij uit louter goedheid opvoedt, om zijn eigen dochters een vriendin te 
geven. Hij heeft een stiefdochter22, een wondermooi meisje met een buitengewoon karakter, dat al enkele 
jaren getrouwd is met een niet ongeletterde jongen23, die zonder meer een hart van goud heeft. Hij heeft bij 
zijn eerste vrouw een zoon van ongeveer dertien jaar, zijn jongste kind24. 
 Een jaar geleden besloot More mij een voorbeeld te geven van hun vorderingen in de letterkunde. Hij 
gaf al zijn kinderen de opdracht mij te schrijven en wel ieder voor zich. Zij kregen geen onderwerp en in hun 
tekst is niets verbeterd. Want toen zij hun brieven toonden aan hun vader, om ze te laten verbeteren, deed hij 
alsof hij niet tevreden was met hun lelijke geschrift en liet hij hen de brieven met meer zorg en netter 
overschrijven. Daarna heeft hij geen letter veranderd aan de brieven en ze verzegeld naar mij gestuurd. 
Geloof me vrij, beste Budé, niets heb ik ooit zo bewonderd. In hun gedachtegang was niets dwaas of 
kinderachtig, in hun taalgebruik zag je dat ze dagelijks vorderingen maakten. Deze sympathieke groep, nog 
aangevuld met de twee jonge echtgenoten, heeft More in huis. Daar zul je geen enkel meisje niets zien doen 
of bezig zien met vervelend vrouwenwerk. Zij zitten Titus Livius25 te lezen. Want zij zijn al ver genoeg om zo'n 
auteur te lezen en te begrijpen zonder uitleg, tenzij er een woord zou voorkomen dat misschien ook mij of 
iemand als ik tegengehouden had. 
 De kracht van zijn vrouw ligt eerder in haar karakter en ervaring dan in haar geleerdheid, en 
verbazend handig bestuurt zij de hele 'school'26, waarbij zij zowat optreedt als een 'opzichter'27: zij geeft 
iedereen een taak en beoordeelt die en laat niet toe dat iemand ermee ophoudt of tijd verspilt. 
 Jij pleegt in je brieven nogal eens te klagen dat de klassieke letteren door jouw schuld een slechte 
naam hebben, omdat ze jou een dubbele schade toegebracht hebben: verlies van gezondheid en 
vermogensverlies. Maar More stelt zich ten doel hun in alle opzichten en bij alle mensen een goede naam te 
geven: hij vertelt overal dat hij het aan de letteren te danken heeft dat hij gezonder is, dat hij bij zijn meer 
dan voortreffelijke vorst, bij zijn vrienden en bij buitenstaanders geliefd en invloedrijk is, dat hij royaler kan 
leven, dat hij beter met zichzelf, beter met zijn vrienden kan opschieten, dat hij voor zijn vaderland, zijn 
bloed- en aanverwanten nuttiger is, beter geschikt voor zijn contacten met het hof, voor zijn omgang met 
mensen van adel, voor zijn hele manier van leven, dat hij ten slotte op betere voet staat met de hemel. Eerst 
hadden de letteren een slechte naam, omdat zij een toegewijde liefhebber ervan zouden beroven van zijn 
gezond verstand. Geen reis, geen bezigheden, hoe druk, hoe lastig ook, kunnen More zijn boeken uit de 
handen slaan. En toch zul je maar moeilijk iemand vinden die meer dan hij voor allen een man voor alle 
tijden is28, die zich gemakkelijker beschikbaar stelt, sneller iemand ontmoeten wil, opgewekter is bij een 
onderhoud, en die zoveel ware wijsheid met zoveel zachtaardigheid in zich verenigd heeft. Het resultaat 
daarvan is dit: waar tot voor kort de liefde voor de letteren geen enkel nut leek te hebben voor het 
onderhouden en veraangenamen van het leven, is er nu haast geen enkele edelman meer die vindt dat zijn 
kinderen waardige voortzetters van zijn geslacht zijn, als zij niet in de schone letteren onderwezen zijn. Ja 
zelfs de vorsten lijken heel wat minder koninklijke luister te bezitten, als zij onvoldoende thuis zijn in de 
letteren. 
 Iedereen was wel de overtuiging toegedaan dat letterkunde geen enkel nut had voor de kuisheid en 
goede naam van vrouwen. Ook ik was vroeger helemaal niet afkerig van die opvatting, maar More heeft haar 
bij mij met wortel en tak uitgeroeid. Want de kuisheid van meisjes wordt het meest bedreigd door twee 
gevaren: nietsdoen en overdreven speelsheid, en tegen beide biedt de liefde voor de letteren bescherming. En 
niets is beter voor de bescherming van de goede naam dan onberispelijk gedrag, en geen enkele vrouw is 
standvastiger in de kuisheid dan zij die uit overtuiging kuis is. Maar toch keur ik het opzet niet af van de 
ouders die voorzorgsmaatregelen nemen voor de kuisheid van hun dochters door hen handwerk aan te leren. 
Niets echter neemt de geest van een meisje zo totaal in beslag als de studie29. En naast het voordeel dat de 
studie verderfelijk nietsdoen onmogelijk maakt, halen zij er de beste voorschriften uit, die hun geest tot de 
deugd aanzetten én aanwakkeren. Veel meisjes hebben door naïviteit en onwetendheid hun eerbaarheid 
verloren, voor ze wisten waardoor zo'n grote schat in gevaar gebracht wordt. En ik zie niet in waarom 
getrouwde mannen bang moeten zijn dat hun vrouwen minder gehoorzaam zijn, als ze ontwikkeld zijn, tenzij 
het mannen zouden zijn die van hun vrouwen willen eisen wat niet geëist mag worden van eerbare vrouwen. 
Nee, niets is volgens mij zo onhandelbaar als onwetendheid. Een geest die geoefend is door de vorming die 
studie geeft, begrijpt ten minste gegarandeerd rechtvaardige en goede redenen en ziet wat past, wat baat. 
Dan heeft wie de feiten voorlegt, al bijna overtuigd. Omdat bovendien een aangenaam en standvastig 
huwelijk eerder uit eensgezindheid voortkomt dan uit lichamelijke liefde, worden mensen veel hechter met 
elkaar verbonden, als ook geestelijke liefde hen verenigt. En een vrouw zal nog meer eerbied hebben voor 
haar man, als ze in hem haar leermeester ziet. Ook zal zij niet minder godsvruchtig zijn, omdat zij minder 
bijgelovig is. Ik voor mij verkies één talent zuiver goud boven drie talenten die vervalst zijn met veel lood en 
metaalschuim. 
 Wij horen van alle kanten dat vrouwen van een ander slag uit de kerk terugkeren en vertellen dat de 
preek wondermooi was, en dan geven ze een levensechte beschrijving van het uiterlijk van de predikant. 
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Maar wat hij gezegd heeft en wat zijn woorden waard waren, dat kunnen ze niet weergeven. Deze 
ontwikkelde meisjes rapporteren je nagenoeg de hele preek punt voor punt30, en zij wikken en wegen: als een 
geestelijke er een dwaasheid uitflapt, een ketterij, iets dat niet ter zake doet - wat we vandaag de dag niet 
zelden zien gebeuren -, dan kunnen zij erom lachen of het door de vingers zien of ertegen protesteren. En dat 
is pas echt luisteren naar een sermoen. Met zulke vrouwen is het pas aangenaam omgaan. Want ik ben het 
grondig oneens met hen die hun vrouwen alleen maar hebben om hun lusten te bevredigen, iets waarvoor 
halfgekke vrouwen beter geschikt zijn. Verstandig moet de vrouw zijn die haar familie doet gehoorzamen, die 
de karakters van haar kinderen kneedt en vormt, die haar man met alle middelen tevredenstelt. Toen ik 
overigens More onlangs sprak en hem de tegenwerping maakte dat hij bij het ongeluk dat alle mensen 
overkomt, nog zwaarder zou lijden onder het gemis van vrouwen waarin hij zoveel moeite geïnvesteerd had 
om hen te onderwijzen, zei hij zonder aarzelen: 'Als er iets onvermijdelijks zou gebeuren, dan zou ik liever 
zien dat zij geletterd sterven dan ongeletterd.' En later kwam mij het gezegde voor de geest van Phocion31, 
als ik me niet vergis: toen hij de gifbeker ging drinken en zijn vrouw uitriep: 'Lieve man, onschuldig ga je 
sterven', zei hij: 'Wat nu, vrouw, zou je dan liever willen dat ik schuldig sterf?' 
 Intussen is de gedachte bij mij opgekomen jullie verdiensten te vergelijken, als waren jullie 
voortreffelijke veldheren, zoals men Camillus 32  naast Scipio Africanus 33  zou kunnen plaatsen. Jij had 
gedurende meer jaren in ongunstiger omstandigheden te kampen met vijanden van de mooie letteren: in dat 
opzicht win jij het ongetwijfeld van More. Maar de moeite die jij alleen maar voor je zoons en broers hebt 
durven doen, heeft hij zich zonder aarzelen ook voor zijn vrouwen en dochters gegeven, waarbij hij moedig 
de vijandschap trotseerde die door vernieuwing uitgelokt wordt. En in dat opzicht overtreft hij jou weer. Jij 
hebt dan weer door boeken uit te geven de verspreiding van de Griekse en Latijnse literatuur meer bevorderd 
dan hij; je zult ze zeker op nog grotere schaal verspreiden, zo durf ik te hopen, als je maar begint je schatten 
uit de laden te halen en ze aan het grote publiek te schenken. En toch verwacht de jonge generatie ook van 
More nog grootse dingen, omdat hij nog helemaal niet oud is en een vader heeft die volgens mij niet jonger is 
dan tachtig jaar34 en die op zijn oude dag nog zo jong van hart is, dat je moeilijk iemand anders zou kunnen 
vinden die zwieriger de last der jaren draagt. Daarom mag men voorspellen dat ook More oud zal worden. Ik 
zie hoe jij de studie van de Griekse letteren geweldig voort kunt helpen, als je ons in een zeer uitgebreid 
lexicon35 niet alleen een woordenlijst geeft, maar ook een verklaring van de uitdrukkingen en de eigen 
zegswijzen van het Grieks die niet algemeen bekend en duidelijk zijn. Toegegeven, dit onderwerp is nogal 
gewoon en beneden jouw waardigheid, maar volgens mij is het de plicht van een edel mens zich ter wille van 
het algemeen belang tot op zekere hoogte te vernederen, wat Plato van zijn wijze eist36. 
 Aleander37 is al lang bij ons, maar tot hiertoe hebben wij weinig contact met hem gehad, omdat hij 
het druk genoeg had met die lutherse kwestie, waarbij hij zeker een sterke persoonlijkheid en een man met 
een ruggengraat is gebleken. Zodra hij ermee klaar is of liever omdat hij er al mee klaar is, zal ik enkele 
malen kunnen genieten van zijn even aangename als geleerde gezelschap. Vives38 strijdt in de arena der 
letteren met evenveel succes als overgave, en, als ik zijn karakter goed genoeg ken, zal hij niet rusten, voor hij 
ons allen achter zich gelaten heeft. Van harte dank ik jullie allen, dat jullie met je raad de Brie39 tot andere 
gedachten gebracht hebben en hem dank ik van harte, dat hij zich naar het oordeel van zijn vrienden geschikt 
heeft. More zal zo weinig vijandigs in de zin hebben, dat hij zelfs geen weet meer zal hebben van hun 
vroegere botsinkje. Het heeft me bijzonder veel genoegen gedaan dat hij zich naar jouw voorbeeld oefent in 
het schrijven van tweetalige brieven, en ik twijfel er niet aan dat hij zal slagen in hetgeen jij in je jeugdige 
overmoed, maar met overgroot succes als eerste gewaagd hebt, zowel in Frankrijk als in deze tijd. Op zijn 
even vriendelijke als geleerde brief40 zal ik antwoorden, als ik eens wat vrije tijd krijg. 
 Ik heb dit geschreven op mijn buitenverblijf in Anderlecht, omdat ik jouw lichtende voorbeeld 
gevolgd heb en op het land ben gaan wonen. Maar ik wou dat ik naar jouw voorbeeld ook een huis mocht 
bouwen! Hoe dan ook, dit leven op het land gaat mij zo goed af, dat ik het voortaan elk jaar zal herhalen. 
Beste groeten. 
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1 Erasmus verbleef er alleen maar van mei tot oktober 1521. 
2 Allen, P.S. et Allen, H.M. 1922. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Tom. 4. Oxonii. In deze tekstuitgave is dit brief 1233. 
3 Men spreekt van ‘Budé-uitgaven’, maar eigenlijk behoren de werken tot de ‘Collection des Universités de France publiée sous le 

patronage de l’ Association Guillaume Budé’. 
4 Over dit onderwerp is meer te vinden in: Constant Matheeussen, Jeanine De Landtsheer, Toon Van Houdt en Lucie Verachten, 

Erasmus en Vives over vrouwen en opvoeding. Een didactisch dossier voor de derde graad, Aulos. Studies over oude talen en 

antieke cultuur (Leuven, 2001). 
5 Wie de Latijnse tekst wil raadplegen, kan die online vinden op de website https://archiv.org/details/opusepistolarumd04erasuoft. 
6 Constant nam trouwens in 1994 het initiatief tot de vertaling van alle ‘Anderlechtse brieven’ van Erasmus. Wie deze integrale 

vertaling met inleiding, verklarende noten, nawoord en index gratis wil verkrijgen, kan dat door het aan te vragen via mijn e-mail. 
7 Keizer Karel V. 
8 Zie Adagia 2563 = III, VI, 63 ‘In saltu uno duos apros capere’ (‘In één woud twee evers vangen’ of in onze taal: ‘twee vliegen in 

één klap slaan’). 
9 Thomas Wolsey (1471-1530), raadsman van Hendrik VIII, die het initiatief nam tot een grote vergadering van Hendrik VIII van 

Engeland met Frans I van Frankrijk in juni 1520 op het zgn. Goudlakenveld (Field of the Cloth of Gold/Le Camp du Drap d’ Or), een 

plaats in Balinghem, even ten zuiden van Calais (Kales), dat toen nog Engels bezit was. Zie ook noot 12. 
10 Cuthbert Tunstall (1474-1559) was een Engelse geleerde, bisschop en koninklijk raadsman. 
11 William Mountjoy (1478-1534), eigenlijk William Blount, 4e Baron Mountjoy, was een rijke Engelse edelman en geleerde. Tussen 

1496 en 1498 ging hij in Parijs bij Erasmus in de leer. 
12 Nl. toen een Frans gezantschap, geleid door kanselier Antoine Duprat in Calais was aangekomen op 4 augustus 1521 om er 

kardinaal Wolsey te ontmoeten en er met het oog op het uitbreken van een oorlog tussen Frankrijk en keizer Karel V een beëindiging 

van de Frans-Engelse vriendschap te voorkomen. Maar toen Wolsey later terugkeerde van Brugge, waar hij de keizer ontmoet had, 

realiseerden de Fransen zich dat hun missie mislukt was. In hun gezantschap bevond Budé zich toen niet, maar in juni 1520 had hij 

More op het Goudlakenveld wel ontmoet. 
13 Erasmus schrijft hier in het Grieks: qeo&j tij a)po_ mhxanh~j fasi\... 
14 De machtige familie De la Marck, die afwisselend de zijde van Frankrijk of van Karel V koos. Een beroemd lid van die familie 

was E(v)rard De la Marck (in het Nederlands: Everhard van der Marck) (1472-1538), prins-bisschop van Luik van 1505 tot 1538. In 

1521 werd hij kardinaal. Hij begon met de bouw van het paleis van de prins-bisschoppen. 
15 Zie o.a. Cicero, De officiis, i, 81 en Adagia 408 = I, V, 8 ‘Iterum eundem ad lapidem offendere’ (‘Zich tweemaal stoten aan 

dezelfde steen’), waarop Erasmus’ commentaar eindigt met: ‘At Scipio sapienti ne semel quidem errare permittit, ut dicat: ou)k w}|mhn 
id est non putaram.’ (‘Maar Scipio laat de wijze zelfs niet toe zich eenmaal te vergissen, zodat hij dan zegt: ou)k w}|mhn d.w.z. daaraan 

had ik niet gedacht’) 
16 Het is onbekend wie deze ‘rivaal’ van More was. 
17 Geestelijken, die verloond konden worden met kerkelijke beneficies en wier families geen erfenis konden opeisen. 
18 Jane Colt, met wie hij in 1505 trouwde. Zij stierf in 1511. 
19 Alice Harpur, weduwe van de in 1509 overleden John Middleton. More trouwde met haar al enkele weken na het overlijden van 

Jane, waarschijnlijk om zijn vier kinderen zo snel mogelijk een nieuwe moeder te geven. 
20 William Roper (ca. 1496-1578). Hij was jurist en parlementslid. Hij trouwde met Margaret More in 1521, in het jaar van deze 

brief. 
21 Margaret Giggs (1505 of 1508-1570) 
22 Alice (1501-1563), de dochter van Alice Harpur en John Middleton. 
23 Sir Giles (of Gyles) Alington (1499-1586). Alice was zijn tweede vrouw. 
24 John (1509-1547). In 1521 was hij dus eerder twaalf jaar. 
25 Titus Livius (ca. 59 v.C.-17 n.C.) was de beroemde geschiedschrijver die in zijn Ab Urbe Condita de geschiedenis van Rome vanaf 

de stichting in 753 v.C. tot 9 v.C. op een meeslepende en literair hoogstaande wijze beschreef. Helaas zijn van het werk in 142 

volumes of boeken maar 35 boeken (1-10 en 21-45) bewaard gebleven. 
26 Erasmus gebruikt de term ‘collegium’. 
27  Hier gebruikt Erasmus het Griekse woord e0rgodiw&kthj, een term uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude 

Testament. Erasmus haalde de term bij Origenes, die hem gebruikt voor Ambrosius. 
28 Deze uitdrukking lag Erasmus na aan het hart, zie Adagia 286 = I, III, 86 ‘Omnium horarum homo’ en 1 Corinthiërs 9:22, waar 

Paulus zegt: ‘toi=j pa~sin ge/gona pa&nta, i3na pa&ntwj tina_j sw&sw’, in de Vulgaatvertaling: ‘Omnibus omnia factus sum, ut 

omnes facerem salvos’, in de ‘Petrus Canisius’-vertaling: ‘Voor allen ben ik van alles geworden, om met alle middelen enigen te 

redden’. De Engelse vertaling ‘a man for all seasons (and all men)’ werd de titel van een BBC-luisterspel van Robert Bolt in 1954 en 

een tv-voorstelling in 1957. Bolt bewerkte het voor theater in 1960 en in 1966 verscheen een erop gebaseerde film van Fred 

Zinnemann, die zes oscars won. In luisterspel, toneel en film worden de laatste, dramatische jaren van het leven van Thomas More 

voorgesteld. 
29 Bietenholz wijst erop dat Erasmus in 1524 een van zijn Colloquia (‘Gesprekken’) aan dit thema wijdt: ‘Abbatis et eruditae’ (‘De 

abt en de geletterde vrouw’), waarin hij speciaal de dochters van More, de zusters van Willibald Pirckheimer en Margarete Blarer 

eert. 
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30 Allen noteert hierbij dat de Worcester Cathedral Library een 14e-eeuws handschrift heeft dat als titel draagt: ‘Reportationes 

Iohannis de Dombeltone, monachi Wygorn., de sermonibus Oxonie’ en dat de gedrukte tekst van Luthers dispuut in Leipzig in 1519 

wordt beschreven als ‘a notariis excepta’. 
31 Phocion (Erasmus schrijft: Phocyon) (ca. 402 - ca. 318 v.C.) was een Atheense generaal en politicus. Hij stond bekend om zijn 

sobere levensstijl en werd door Plutarchus daarom in diens ‘Parallelle levens’ vergeleken met Cato Uticensis. Hij werd wegens 

landverraad ter dood veroordeeld. De woorden die Erasmus hier aanhaalt, staan bij Diogenes Laërtius, Leven en leer van beroemde 

filosofen II, 35. 
32 Marcus Furius Camillus (ca. 446 – 365 v.C.), Romeinse politicus en generaal, die de Gallische invasie een halt toeriep in 387/386 

v.C. 
33 Publius Cornelius Scipio Africanus Maior (236 – 183 v.C.), de Romeinse generaal die in de Tweede Punische Oorlog Hannibal 

versloeg. 
34 John More was rond 1451 geboren en in 1521 dus ongeveer zeventig jaar, in die tijd toch al een gezegende leeftijd. 
35 In 1529 zou Budé in Parijs ‘Commentarii Linguae Graecae’ uitgeven, een uitgebreid lexicografisch werk, waarvan vele latere 

lexicografen zouden gebruik maken. 
36 Plato, De staat VII, 519. 
37 Bedoeld is Girolamo Aleandro (in het Latijn Hieronymus Aleander) (1480-1542). Hij was een Italiaanse humanist en pauselijke 

diplomaat. Lange tijd was hij bevriend met Erasmus, maar zijn felle verzet tegen Luther – hij was waarschijnlijk de opsteller van het 

Edict van Worms in 1521 – maakte hem afkerig van de meer gematigde Erasmus. Op 26 mei 1521 had keizer Karel V het Edict van 

Worms uitgevaardigd, waarin Luther in de rijksban gedaan werd. Hij werd vogelvrijverklaard en zijn werken moesten worden 

verbrand. De pauselijke nuntius, Aleander, was sinds 21 juni 1521 in Leuven, en liet drukker Dirk Martens, wiens lutherse boeken 

intussen door Aleander in beslag waren genomen, het edict drukken en publiceren in Antwerpen, Gent, Brussel en Brugge. 
38 Juan Luis Vives (1493-1540) was een Spaanse humanist. Zijn ouders waren bekeerde joden. Vanaf 1509 studeerde hij aan de 

Parijse Sorbonne. In 1512 verhuisde hij naar Brugge. In 1516 verbleef hij aan het hof van keizer Karel V in Brussel en in 1517 

verhuisde hij naar Leuven, waar hij, aangemoedigd door Erasmus, die van 1517 tot 1521 in de Nederlanden verbleef, een 

geannoteerde uitgave van ‘De civitate Dei’ van St.-Augustinus voorbereidde, die in 1522 door Froben in Bazel werd uitgegeven. Van 

1523 tot 1528 woonde Vives afwisselend in Brugge en Engeland, waar hij Grieks doceerde in Oxford en in 1527 opvoeder werd van 

Maria Tudor, de dochter van Hendrik VIII en Catharina van Aragon. In 1528 koos hij de zijde van Catharina van Aragon, toen 

Hendrik VIII van haar wilde scheiden en daarom moest hij Engeland verlaten. De laatste twaalf jaar van zijn leven verbleef hij 

hoofdzakelijk in Brugge, waar hij in 1524 getrouwd was met Marguerita Valdaura, de dochter van een eveneens uitgeweken 

bekeerde jood uit Valencia, Bernardo Valdaura, bij wie hij ingetrokken was, toen hij naar Brugge verhuisd was in 1512. Deze jaren 

in Brugge waren zijn vruchtbaarste, al bekoelde zijn vriendschap met Erasmus. Hij is ongetwijfeld één van de belangrijkste 

humanisten, die vooral op het vlak van opvoeding en onderwijs baanbrekend en vernieuwend is geweest. 
39 Germain de Brie (in het Latijn: Germanus Brixius) (1490 - 1538), Franse humanist en dichter. Hij voerde in 1512 een pennenstrijd 

met More n.a.v. de publicatie van het Latijnse gedicht ‘Chordigerae navis conflagratio’, (‘[Het schip] La Cordelière in vlammen 

opgegaan’). Het Latijnse gedicht in 350 versregels verheerlijkte het heldhaftige gedrag van de kapitein, Hervé de Portzmoguer, die 

op 10 augustus 1512 gesneuveld was in een zeegevecht tegen de Engelsen. De Brie gaf daarbij flink wat sneren naar de Engelsen, 

wat bij More in het verkeerde keelgat schoot, zodat hij er in zijn ‘Epigrammen’ de draak mee stak, er o.a. op wijzend dat De Brie zijn 

held met vier wapens en een schild liet strijden, zodat die dus over vijf armen moest hebben beschikt. De Brie antwoordde met zijn 

‘Antimorus’, met kritiek op de gedichten van More, die dan weer reageerde met een ‘Epistola ad Germanum Brixium’. Erasmus wist 

hen te verzoenen door More tot kalmte aan te zetten en Budé De Brie te laten kalmeren, zoals uit deze brief blijkt. Tegen eind 1520 

was de vrede hersteld. 
40 De tweetalige brief, in het Latijn en het Grieks, die de Brie Erasmus schreef, is niet bewaard gebleven. 


