
ERASMUS EN DE BEDUCHTE PEST 

Apr. Léonard De Causmaecker 

Erasmus, geboren in 1469 en gestorven in 1536, leefde dus tijdens de overgang 
van de Middeleeuwen naar de Renaissance, een tijd waarin alles aan herleving en 
vernieuwing toe was. Niets bleef ongewijzigd behalve de constante bedreiging 
door de pest. Voor hem en zijn tijdgenoten was de pest een onontkoombare, 
onafwendbare ziekte, een plaag zelfs waarbij men zonder verweer bliksemsnel 
de ultieme fataliteit moest ondergaan: de dood. 

Sinds de XIVde eeuw hield de zogenaamde zwarte pest Europa ge
kluisterd. 

Die sombere episode vindt in de liefdeslyriek haar weerklank: Frances-
co Petrarca schreef er zijn onsterfelijke sonnetten bij het door de pest veroorzaak
te verlies van zijn platonisch geliefde Laura. Ongeveer terzelfdertijd schreef Gio
vanni Boccaccio het ambivalent boek dat tot de wereldliteratuur behoort: 
Decamerone, waarin tien jonge mensen op de vlucht voor de pest in Florence 
tien opeenvolgende dagen elk een verhaal naar voren brengen, gekruid met de 
wufte zeden van toen. In tegenstelling met de lichtzinnige inhoud brengt de 
inleiding de gruwelijkste details van de heersende pest, waar, bij een volslagen 
ontregeling van het maatschappelijk leven, tenslotte meer dan 100.000 mensen 
het leven lieten. 

Het beruchte vers van Vergilius was weer toepasselijk: «Una salus victis, 
nullam sperare salutem.- De enige verwachting die overblijft, geen hoop meer te 
moeten koesteren. 

Tegenover dat sluipend defaitisme en die moedeloosheid stelde Eras
mus zich alert op. Beducht tegenover de geduchte pest ging hij preventief tel
kens zijn heil zoeken in de vlucht. Vluchten uit levensbehoud. Toen de bangheid 
hem werd verweten omdat hij steeds van woonst veranderde, gaf hij als laconiek 
antwoord, een dichterziel te hebben die van rust en beschutting hield. 

Telkens de vlucht nemen joeg hem weliswaar op hoge onkosten. Die 
buitengewone kosten die hij nauwelijks kon dragen verplichtten hem bij mece
nassen aan te kloppen. 

Zo werd Erasmus langs één van zijn trouwste vrienden, Jacobus Batt, 
stadssecretaris van Bergen-op-Zoom, geïntroduceerd bij Anna van Borselen, 
Vrouwe van Veere, in Zeeland. Op 14-jarige leeftijd was ze gehuwd met de klein
zoon van Filips de Goede, nl. Filips van Bourgondië, zoon van de Grote Bas
taard, Antoon van Bourgondië. In een nederige bedelbrief vol retorische vleierij 
drong Erasmus bij haar aan op een vaste jaarlijkse toelage, gestaafd met het argu
ment «omdat uw rijkdom ongetwijfeld niet geringer is dan de adeldom van uw 
hart.» De geringe som die hij naar eigen zeggen nodig had bekwam hij terstond... 
doch amper voor enkele jaren... waarschijnlijk ingegeven door het besef dat een 
bedelzak geen bodem heeft. 
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Waar Ovidius in de «Metamorfosen» Apollo laat beweren: «Opiferque 
per orbem clicor» - over de gehele wereld word ik beschouwd als de helper -
legt Erasmus in zijn voornaamste boek «Lof der Zotheid» op guitige wijze dergelij
ke uitspraak in de mond van Venus: «Ik ken alle toverkruiden die bestaan, alle 
toverformules en alle wondersappen de niet alleen de vervlogen jeugd terugbren
gen maar - wat nog veel meer zeggen wil - voor immer vasthoudt. Die wensge-
dachte komt bij Erasmus wel uit het diepst van het onderbewustzijn en laat daar
mee een intens levensdorstig verlangen vermoeden. 

De opwelling wordt gaandeweg door sluipend wantrouwen gefnuikt en 
komt tot uiting bij het herhaaldelijk herroepen van zijn testament in 1526, 1533 
en in 1536. 

Zelf zag hij zich voortdurend bedreigd door de verschillende epide
mieën die Europa af en toe geselden. Pest op de eerste plaats, lepra, voorts de 
ziekte die schuil ging onder vele namen; elk land legde de schuld bij een ander, 
de Spaanse pokken, Franzosen Krankheit, in Polen werd de ziekte het Duits 
Kwaad, in Rusland werd ze het Pools Kwaad genoemd om uiteindelijk in de XXsle 

eeuw met Lues of Syphilis te worden aangeduid. De overheid trachtte meestal de 
ziekten te bestrijden door isolatie van de zieken. Zo moesten bijvoorbeeld ver
dachte schepen uit het Oosten in quarantaine, een afzondering van 40 dagen 
(nog verwant met de Veertigdaagse Vasten). 

Doch Erasmus had voor zijn tijd ongebruikelijke ideeën over hygiëne 
en gezondheid. Hij steunde zich op het principe: «sublata causa, tollitur effectus», 
door de oorzaak weg te nemen, blijft het gevolg uit. Aldus vermeed hij de ontsta
ne pesthaarden en vooral de grote centra. Daarom ook lag hem het landelijke 
Anderlecht zo nauw aan het hart. In zijn laatste brief uit Bazel had hij de ver
zuchting neergeschreven «Utinam Brabantia esset vicinior.» Was Brabant maar 
dichter bij! Zo heeft Erasmus, te paard, gekweld door nierstenen, omzeggens al 
zwervend, heel Europa afgereisd. 

Erasmus zelf, op terugreis naar Bazel in de maand september 1518, ver
telt in een brief aan zijn vriend Rhenanus, dat hij zich zo ziek voelde vrezend 
nooit in Leuven te zullen geraken. Doodziek is hij er dan toch beland en heeft hij 
er een hele tijd verbleven, bij zijn trouwe vriend Dirk Martens, de drukker die te 
Aalst het eerste gedateerde Belgisch boek drukte. Aan het ziekbed werd een chi
rurgijn ontboden. Allicht om de schijn te redden bracht hij een zalfje op de letsels 
aan. Bij het verlaten van de woning liet hij verstaan zelf geen bezoek meer te zul
len afleggen, doch nog wel zalfjes zou laten bezorgen en hij verklapte tersluiks 
aan de huisgenoten dat het wel... de pest kon zijn. 

Beroepshalve willen we bij die zalven even verwijlen en uitweiden. Ze 
waren bedoeld om gifstoffen in builen en karbonkels naar buiten te trekken. Als 
vesicantia werden mostaardzaad, Spaanse vlieg en heggerank aangewend om 
hun blaartrekkend vermogen. 

Om die eigenschap werd aan heggerank of bryonia nog de voorrang 
gegeven in de eerste helft van de XVIde eeuw, o.a. in Herbarius in Dietse en in 
de Nieuwen Herbarius van Leonhaert Fuchs uit 1543, Cap. XXXII «Die 
bladeren/vruchten (sommige noement oock Duyvels kersen/om sijn roode besien 
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wille) en wortel zijn scherp/en daarom sijn sij goet tot 
alderhande onreyn wonden en gesweeren/want sij suyve-
ren en droogen sulcke vuyl ulceratien. «Het kon dus als 
bestanddeel in de zalf nog dienstig geweest zijn voor de 
zieke Erasmus. 

Nadien taant de belangstelling ervoor maar neemt 
heggerank de bovenhand als vervangmiddel en meer nog 
als vervalsingsmiddel van het schaars te verkrijgen laxatieve 
scammoniumhars. 

De Spaans-Moorse albarello in het Portinari-altaar 
«De Aanbidding van de Herders» door Hugo Van der Goes, 
ca. 1475, in het Uffizi museum te Firenze mag hier zeker 
niet onverlet gelaten worden. Immers de Bryonia komt er 
op voor, daar waar doorgaans onoordeelkundige artistieke 
interpretatie klimop vermeldt. Het gemis aan botanische 
kennis laat zich vermoeden bij de bloemen die in de apo-
thekerspot zijn geschikt en i.p.v. Irissen als Leliën worden 
aangeduid. 

Talrijke Venetiaanse Majolika uit de tweede helft 
van de XVIde eeuw, anderszins, vertonen de windeachtige 
scammoniumbloem als didactisch middel ter verwijzing 
naar scammoniumfalsificatie. 

Vervolg van de wederwaardigheden. Maar Erasmus kreeg argwaan 
wanneer 's anderendaags en de daarop volgende dagen het chirurgijnbezoek uit
bleef. Hij interpelleerde zijn vriend Dirk op de man af. Met een smoesje trachtte 
deze de lastige vragen te omzeilen. Doch Erasmus die de situatie door had insi
nueerde met de vraag: «Denkt de chirurgijn soms dat het de pest is ?» Waarop de 
vriend door de mand viel en omfloerst antwoordde dat de chirurgijn inderdaad 
meende dat de zweren daar iets mee te maken konden hebben. Erasmus wilde 
niet voor waar houden wat hij hoorde en lachte het weg. Een paar dagen later 
echter, kwam de vader van de chirurgijn die hem onderzocht, de diagnose stellen 
en zei hem vlakaf dat het de pest was. Dan nog geloofde Erasmus het niet, want 
hij ontbood een dokter die in Leuven hooggeacht werd. Hij verzocht hem de 
urine de mireren en vroeg de dokter of die toch niets kwaads voorspelde. Waar
op de dokter hem geruststelde, maar al pratende bij het vernemen dat er builen 
op het lichaam stonden werd de dokter ineens bang en maakte aanstalten op het 
innen van zijn ereloon. EEN gouden kroon. Deze munt had een gewicht van 3,4 
g goud, de huidige waarde daarvan bedraagt ongeveer 10 euro per gram; de 
doktersvisite werd dus gehonoreerd met 34 euro. Doch die muntwaarde was 
ongeveer equivalent met 10 daglonen van een metselaargezel of 59 pond boter 
of 350 gerookte haringen of 750 eieren! Waaruit blijkt dat alles relatief is en elke 
vergelijking mank loopt. 

Erasmus, verbolgen op de dokters, vertrouwde zich voortaan toe aan 
de geneesheer Christus. Na vier weken bij Dirk in de Proefstraat, thans Naams
estraat, verzorgd te zijn geweest, keerde Erasmus terug naar zijn eigen woning in 
de Offendorpstraat, thans Diestsestraat, en hij besloot: als het dan toch de pest 

De Spaans-Moorse albarello is gans ver
sierd met bryonia of heggerank. Daarin 
staan een tak lelies en drie takken iris
sen. Voor het taxonomisch systeem van 
Linnaeus behoorden beide planten ech
ter tot dezelfde species. Vandaar dat. de 
bloemen nog steeds verkeerdelijk als 
leliën wordne voorgesteld. 
Fragment uil hel Portinari-retabel van 
Hugo Van der Goes. 
Afbeelding uit Pharmacie en de Kunst 
deel III, dr. Wittop-Koning. 
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De talrijke apotbekerspotten van de zgn. 
Domenico da Venezia-reeks zijn klok-
vormige bloemen in het -a frutti, a fiori» 
patroon, afgebeeld als didactisch middel 
om de apotbecaris te herinneren aan 
het uitzicht van scammoneabloem en te 
•waarschuwen voor de vervalsing met 
bryonia. 

was, heb ik die verdreven door hard te werken, door niet toe te geven aan 
zwaarmoedigheid, maar vooral door sterk te staan van geest. 

Had Erasmus soms het intuïtief doorzicht dat optimisme het weer
standsvermogen tegen besmettelijke ziekten kon opdrijven door aanmaak van 
immuunstoffen? Zijn lijfspreuk «Concedo Nulli» (ik wijk voor niemand) is hij wils
krachtig in alle opzichten gestand gebleven. Hij die gans zijn leven Latijn heeft 
gesproken en geschreven stamelde als laatste woorden in zijn moedertaal «Lieve 
God.» 
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RESUME 

Dans la lettre qu'Erasme avait adressée à son ami Rhenanus il nous apprend 
qu'en rentrant de Bâle, abattu par la maladie, il avait dû se confier à l'héberge
ment et aux bons soins de son ami Dirk Martens, imprimeur à Louvain. Des chi
rurgiens mandés soupçonnaient la peste et se bornaient à délivrer des pommades 
vésicantes afin d'assécher les bubons. Un des ingrédients retient notre attention 
tout particulièrement: la BRYONE. Cette cucurbitacée, loin d'être exclusivement 
ornementale remplit plutôt une fonction instructive ou manifeste pour le remède 
de l'estimation, affranchie amplement par les herbiers de la Renaissance. C'est le 
cas du décor intrigant des pots de pharmacie: Hispano mauresques du XVème siè
cle et de nombreuses majoliques Vénitiennes, vers 1565- Erasme était convaincu 
que sa survie était redevable uniquement à son ardeur, sa fermeté et son optimis
me persistant. 

Apr. Léonard De Causmaecker 
Gasstraat 35A 
9l60 Lokeren 
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