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Schilderijen en tekeningen van Erasmus en zijn wereld door Neel Korteweg 

‘Erasmus reist steeds mee’  
door Neel Korteweg 
Erasmus blijkt steeds aanwezig te willen zijn in mijn 
leven. Mijn vader is daar wellicht de oorzaak van. Voor 
hem was Erasmus een grootse denker die hij in mijn 
jeugd maar al te graag citeerde. ‘Onwetendheid’ is de 
moeder der hoogmoed, kind’, ik hoor het hem nog zeg-
gen. Niet verwonderlijk dus dat ik voor hem, toen hij in 
1985 ziek werd, een portret van Erasmus schilderde als 
een stevige, kalende man in een groene kimono.  
 
 
‘Heel de wereld is mijn vaderland’ zei Erasmus. En omdat 
ik kort daarvoor een half jaar in Japan werkte, schilderde 
ik Erasmus zonder zijn baret in een gestreepte groene 
kimono. Misschien zou hij wel een Zenboeddhist zijn ge-
worden in Japan, mijmerde ik. Jaren later, na mijn vaders 
dood, kwam ik in 2005 bij toeval in een zomers Basel op-
nieuw op het spoor van Erasmus toen ik getuige was van 
het jaarlijkse Grosse Basler Rheinschimmen. Duizenden 
mensen dreven lachend en schreeuwend op felgekleurde 
luchtkussens en ballonnen mee met de stroom van de 
Rijn. Kinderen, zelfs honden, alles dreef mee.  
 

Het was een bizar schouwspel al die mensen die als 
carnavaleske wezens met hun eigen wereldbeeld en hun 
eigen geloofsovertuigingen, toch allemaal dezelfde kant 
op dobberden richting de Noordzee. Een Bijbelcitaat uit 
Prediker schoot mij te binnen: ‘Toch raakt de zee niet 
vol, rivieren keren terug naar waar zij vandaan kwamen’. 
En terwijl ik naar de luidruchtig voorbijdrijvende menigte 
staarde, tegen het decor van eeuwenoude stadsmuren en 
de grote Basler Münster, dacht ik aan de Lof der Zotheid, 
aan Erasmus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basler Rheinschimmen, Stroom der Zotheid 2005 Basel, © Neel  
Korteweg inkttekening op papier 30/25 cm 
 

Ik nam mij voor om zijn wereldberoemde Lof der Zotheid 
te herlezen in de stad waar de wijze humanist is gestor-
ven. In Amsterdam besloot ik ook zijn brieven te gaan le-
zen. Het werd een soort verslaving. Ik raakte gefascineerd 
door de tijdloze inhoud met al zijn soms verholen, nu en 
dan zware kritiek op maatschappij en kerk. Mijn bewonde-
ring voor zijn eruditie en zijn diplomatieke doorzettingsver-
mogen werd almaar groter. Zijn strijd voor goed onderwijs 
voor iedereen, zijn waardetoekenning aan eigen analyti-
sche denkkracht, het was overdonderend. Ik besefte dat 
als ik een goed portret van de meester wilde schilderen 
er een grote zoektocht aan vooraf moest gaan die jaren in 
beslag zou nemen. Dat bleek ook zo te zijn. 
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Het begon met het verbeelden van zijn jeugd, van dat 
eenzame leergierige kind zonder moeder. Ik werd mij er 
enorm bewust van dat ‘het bastaard zijn’ hem levenslang 
zou achtervolgen. Misschien dat die eenzaamheid ook 
de toon zette in Erasmus’ vroege brieven aan zijn mede-
kloosterbroeders. In zijn brieven aan de jonge broeder 
Servaas Rogier uit het klooster Stein blijkt een grote be-
hoefte aan vriendschap en vertrouwen. Hij verwoordde 
zijn intense verdriet over hun afscheid openhartig.  
In deze tijd zouden wij het misschien wel liefdesverklarin-
gen noemen.  
 

 
Servaas Rogier ? – 1540 © Neel Korteweg 2013 acryl op linnen 40/40 
cm

 
Steeds beter leerde ik Erasmus kennen, ook zijn eigen-
aardigheden. Zo las ik verbaasd over zijn onbeschroom-
de beschrijvingen van zijn lichamelijke ongemakken. 
Prachtig schemerde in zijn brieven zijn liefde voor deli-
caat eten, voor goede wijnen en voorname kleding door.
Erasmus schrijft over de trouw van dieren, over ommuur-
de tuinen en hij snuift de betoverende geur van rozen op.

 
 
 
 
 
 
 
 

‘Jonge vriend van Erasmus met een roos’ © Neel Korteweg 2022 acryl 
op linnen 30/30cm

 

De beroemde Easmusportretten van de grote meesters 
uit zijn tijd zoals Holbein de Jonge, Albrecht Dürer en 
Quinten Matsys bekeek ik zowat met een microscoop. Ik 
ontdekte kleine details. Bijvoorbeeld dat hij nagels beet, 
dat hij waarschijnlijk geen tanden in zijn mond had op ou-
dere leeftijd, en aan de kleine plukjes grijsblond haar die 
uit zijn vilten muts ontsnapten, meende ik te zien dat hij 
een blond kind met krullend haar moet zijn geweest. Hoe 
meer ik keek en las, hoe duidelijker ik mij een eigen 
Erasmus durfde voor te stellen. In honderden tekeningen 
en collages legde ik dat beeld en mijn gedachten over 
hem vast. Ik zette de humanist als het ware op een stoel 
midden in mijn atelier. En ik reisde steeds vaker naar Ba-
sel om de sfeer te proeven van zijn verleden. Ik liep door 
de straten waar hij liep, vond de huizen waar hij logeerde 
en bezocht de kerken waar hij bad om vrede en gerech-
tigheid.

Holbein de Jonge ging mij voor met zijn inspirerende il-
lustraties in de wereld beroemde satire ‘Lof der Zotheid’. 
Ik pakte de draad van zijn werk op door de ‘kantlijnteke-
ningen’ in mijn eigen handschrift te vertalen. Alles wat 
in mij opkwam, legde ik vast. Een stortvloed aan kleine 
maar o zo belangrijke details maakte dat ik nauwelijks 
kon stoppen met het verbeelden van niet alleen Erasmus 
zelf door de jaren heen, maar ook van zijn denkbeelden, 
zijn kritiek op de kerk,  hoe hij dacht over zijn vrienden, 
zijn opdrachtgevers en zijn vijanden.
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In 2007 kreeg ik toestemming van Marie Claire Berkemei-
er-Favre, conservator van het Historisch Museum Basel, 
om Erasmus’ handschrift in de kelder van de universi-
teitsbibliotheek te bestuderen. Dat ik zijn brieven met mijn 
eigen handen mocht aanraken, ontroerde mij diep. Zou 
zijn DNA in de onzichtbare vingerafdrukken zijn gemengd 
met dat van mij? Zou dat die verbintenis veroorzaakt heb-
ben die volledig buiten mijn verstand om ging? Erasmus 
leek zich ook steeds meer met mijn vroegere schilderijen 
te willen bemoeien. Hij ging zich verbergen in het por-
tret van mijn jeugdliefde die ik nota bene ooit Herasmus 
noemde. Erasmus werd jong, androgyn in Amsterdam. Ik 
schilderde hem in een klaprozenhemd. Deze bloem die 
de kleur van het bloed van de gevallen soldaat in zich 
draagt, zag ik als een metafoor voor Erasmus’ haat tegen 
oorlog. Maar de geleerdenbaret mocht hij ophouden. 
Anders zou men hem immers nooit als Erasmus kunnen 
herkennen, vermoedde ik.
 

Portretschilderen heeft door de eeuwen heen altijd een 
representatieve functie gehad, zeker in de middeleeu-
wen. Ook Erasmus koos voor een maatschappelijke car-
rière en etaleerde zijn eruditie door zich op eerbiedwaar-
dige wijze te laten afbeelden door de beste schilders van 
zijn tijd. Hij liet zijn portretten zelfs vooruit sturen naar 
hoven en paleizen om zijn gestalte meer bekendheid te 
geven. 
 

Ik nam een beslissing. Als ik een doorleefd portret van 
Erasmus wilde maken dan zou ik dat op dezelfde manier 
willen doen zoals ik al mijn portretten opbouwde, dus niet 
in fysieke aanwezigheid van het model maar uit mijn her-
innering, na veel gesprekken op het atelier. Geen beves-
tiging van datgene wat men verwacht of graag wilde zien 
maar mijn puur eigen impressies. 
Maar er kwam een probleem op mijn weg en wel, dat een 
portret van de grote humanist zonder zijn baret moeilijk 
herkend zou worden. Het beeldmerk ‘muts’ verving de 
meester immers al tijden. Sterker nog, als zijn baret op 
een voetbal werd gezet, was het ook Erasmus. Het zou 
niet makkelijk worden. Ik wilde Erasmus’ eigen gezicht en 
lijf ‘verbeelden’. Erasmus is geen muts maar een mens, 
besloot ik. 
 
 
Alleen in het schilderij Erasmus in klaprozenhemd mocht 
hij zijn muts blijven ophouden. Dat doek werd de symbo-
lische brug naar de latere schilderijen waarin ik zijn huid 
op het voorhoofd toch iets bleker aanzette en zijn tanen-
de haar wat ‘plette’ om aan te geven dat hij een muts, 
zeker buitenshuis, altijd opzette.
 

Erasmus trok bij mij in en we gingen samen op reis. Hij 
voerde mij mee naar de paleizen van keizers en konin-
gen uit zijn tijd. Maar ook naar vunzige herbergen. We 
maakten de overtocht naar Engeland in gore kajuiten 
waar het naar vis stonk. Ik zag hem staan in een bad-
huis, geïrriteerd, gegeneerd en uiterst kwetsbaar. 

 

Erasmus uit bad © Neel Korteweg 2012 inkttekening op papier 30/20 
cm 
 
 
In 2010 nam ik hem in gedachten mee naar Indonesië. 
Daar sloeg hij een sarong om en zette zijn zware vilten 
muts af. Eindelijk had hij geen last meer van reumatiek 
en zijn galstenen verdwenen in de tropen, leek het wel. 
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Erasmus met batikdoek © Neel Korteweg 2012 sepia inkttekening op 
papier 20/30 cm  
 
 
 
We reisden naar Normandië waar hij aan de vloedlijn 
in de draden van het achtergebleven veterwier zijn pro-
fiel herkende. Dankbaar begon ik aan een hele reeks 
‘wierdraadprofielen’. Ik trok Erasmus een nieuwe win-
termantel aan in de kleur van geronnen bloed van de 
giftige plant (Ricinus communis, de christuspalm Palma 
Christi) die hij gezien zou hebben in de tuinen van Cuy 
in de Bourgogne op weg van Turijn naar Calais. Eras-
mus stelde mij aan zijn goede vriend Thomas More voor. 
Ik schilderde Agricola wiens werk door Erasmus hevig 
bewonderd werd. Ook kwam een schare van zijn jonge 
helpers en leerlingen in Amsterdam op atelierbezoek. Ik 
vond ze aantrekkelijk, net als Erasmus zelf in zijn ado-
lescentie. Ook waarschuwde hij mij voor valse vrienden 
zoals Ullrich von Hutten en Luther. Hun eerst vriende-
lijk geïnteresseerde maar later vileine correspondentie 
maakte grote indruk op mij. 
Bijna kwaad schilderde ik een portret van de populisti-
sche Luther in zijn meest geradicaliseerde jaren met de 
gele cirkel, die de Joden verplicht moesten opspelden, 
half verborgen onder zijn kleren. De gele ring die eeuwen 
later zou leiden tot de gele davidsster.
  

In 2013 mondde mijn wonderlijke relatie met Erasmus 
uit in de solotentoonstelling ‘Erasmus van Amsterdam’ 
in het Museum de Cromhouthuizen een statig zeventie-
ne-eeuws op de Herengracht in Amsterdam, voorzien 
van een prachtige tuin. Erasmus zou zich er zeker thuis 
hebben gevoeld, dacht ik.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boeken: Erasmus van Amsterdam 2013 en ERASMUS: dwarsdenker 
2021 
 
 
 
Dat ik acht jaar later in 2021 gebeld werd door uitgeve-
rij De Bezige Bij met de vraag of zij mijn portret met de 
klaprozen op de cover van Langereis’ nieuwe biografie 
mocht plaatsen, kwam voor mij volkomen onverwacht. Ik 
kende Sandra helemaal niet. Wonderlijk vond ik het ook, 
want het was toch behoorlijk gewaagd om een portret 
van een hedendaags ogend jong mens, geschilderd 
door een eigentijdse kunstenaar, voor de boekcover te 
kiezen als beeldende drager van een historische biogra-
fie. Eerlijk gezegd dacht ik toen nog steeds dat historici 
niet bezig waren om in hun wetenschappelijk onderzoek 
moderne kunst te betrekken. Niets bleek minder waar. Ik 
was enorm vereerd. Opnieuw voelde ik mij een onder-
deel van die lange ketting van Erasmiana. Sandra en ik 
hadden elkaar dan wel nooit ontmoet, toch hadden we, 
als bij toeval, elkaars gelezen en gezien. 
 
Haar vorige biografie De Woordenaar uit 2014 over de 
Antwerpse meesterdrukker Plantijn had ik met aandacht 
gelezen en zij had mijn tentoonstelling in datzelfde jaar 
zorgvuldig bekeken. Ik verslond nu haar nieuwste bio-
grafie. Met voor mij een zee aan nieuwe beelden en 
inzichten. De herkenning was verrukkelijk. Ook zij was 
tien jaar lang met Erasmus opgetrokken en zoveel histo-
rische feiten die zij beschrijft, had ik in die jaren vrijelijk 
geschetst. Zet zij Erasmus in een hedendaags perspec-
tief, ik zette Erasmus op een stoel midden in mijn atelier. 
Heeft zij het over het beeld van Erasmus dat naar Japan 
vertrok, ik vertrok zelf naar Japan en schilderde Erasmus 
in kimono. Steeds was daar het feest van herkenning Er 
ontstond een diep gevoel van verbondenheid en ook met 
Erasmus zelf die mij opnieuw de hand leek te reiken.
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Erasmus en Pieter Gillis (1486-1533, Quinten Matsys_1517, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen  
 
 
 

Pieter Gillis en Utopia © Neel Korteweg 2022, 40/40 cm, acryl op linnen

 
 
 
Er ontstonden nieuwe tekeningen en schilderijen: Pieter 
Gillis, de geliefde Antwerpse vriend van Erasmus en Tho-
mas More. Jonge pupillen van Erasmus uit Florence  
en Brugge zag ik voor me.  En na tien jaar schilderde ik 
opnieuw een portret van de meester, nog blond, rond zijn 
vijfendertigste jaar in Augustijnerhabijt maar zonder zijn 
muts. De klaprozen laat hij achter zich. 
 
 

Erasmus in Augustijnerhabijt laat de klaprozen achter zich 2022 © Neel 
Korteweg 40/30 cm, acryl op linnen
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Korteweg – Langereis: ‘een inspirerende 
ontmoeting’ door Sandra Langereis,  
biograaf  van ERASMUS: dwarsdenker 
(De Bezige Bij 2021) 
 
Erasmus in klaprozenhemd. In de winter van 2013 zie ik 
dit verrassende portret van kunstenaar Neel Korteweg 
voor het eerst. Het kleurrijke doek schittert in een zaal 
in een monumentaal Amsterdams grachtenpand waar ik 
haar tentoonstelling Erasmus van Amsterdam bezoek. 
Het beeld overrompelt me. Ik ken natuurlijk de iconische 
portretten van Matsys en Holbein, waarin we Erasmus 
zien zoals hij wilde dat we hem zouden zien. Waarin we 
hem op afstand mogen bewonderen, van opzij, als de 
deftige geleerde die opgaat in zijn serieuze schrijfwerk. 
Opeens kijkt Erasmus mij frontaal aan. Uitdagend. Ik krijg 
zelfs de neiging terug te praten. Wie bén jij? 
 

Ik was toen als historicus al van plan om na mijn Plan-
tijnbiografie De woordenaar een boek over Erasmus te 
schrijven. Dat het een echte biografie moest worden, 
waarmee ik mezelf zou opleggen dat héle leven van 
Erasmus van geboorte tot dood te beschrijven, was een 
voornemen waarvan ik als ervaren biograaf wist dat 
het me een optimaal inzicht in de totstandkoming van 
heel zijn gigantische oeuvre zou geven. Maar ik moest 
er evengoed diep adem voor halen. Het zien van Neels 
inspirerende portret sterkte mij in de overtuiging dat het 
mogelijk moest zijn een compleet nieuw beeld van een 
tot nu toe ongekende Erasmus te presenteren in een 
nieuwe biografie. Zij schilderde Erasmus zo oorspron-
kelijk, zo anders dan het geijkte beeld dat we van hem 
hebben.  
 

Oog in oog met Erasmus in klaprozenhemd zag ik een 
brutale jonge Erasmus opstandig de wereld in blikken. 
Ik vond het een goed getroffen beeld. Zo stelde ik me 
de jonge Erasmus inderdaad voor: als een ‘angry young 
man’ die wil dat er eindelijk eens naar hém geluisterd 
gaat worden, heel anders dan de oudere Erasmus die 
eraan gewend was geraakt dat lezers in heel Europa zijn 
boeken verslonden, en die Matsys en Holbein opdracht 
gaf om hemzelf te vereeuwigen als de geslaagde sterau-
teur. En ik vond het een beeld dat in biografisch opzicht 
tot nadenken stemde. We hebben helemaal geen con-

temporaine portretten van Erasmus uit de tijd dat hij jong 
was en nog lang niet beroemd.  
Op Neels portret moet hij die beroemde Erasmus nog 
worden. De lange, lange weg die een auteur als Erasmus 
moest afleggen naar maatschappelijk betekenisvol schrij-
verschap: dat moeizaam bevochten traject dat zo veel 
eist van een mensenleven heb ik in mijn biografie invoel-
baar willen maken. Erasmus in klaprozenhemd brengt de 
ambitie en de bevlogenheid die daarvoor nodig is krach-
tig tot uitdrukking. 

Na het uitkomen van mijn biografie ERASMUS: dwars-
denker in het voorjaar van 2021 bezoek ik Neel Korteweg 
in haar Amsterdamse atelier, om Neel zelf te laten ver-
tellen over de totstandkoming van haar Erasmus in klap-
rozenhemd. ‘Ik ben enorm intensief met Erasmus bezig 
geweest’, vertelt Neel mij terwijl ze het imposante portret 
op de ezel tilt. ‘Het begon 35 jaar geleden met een vraag 
van mijn vader of ik een Erasmusportret wilde schilderen. 
Later bezocht ik Bazel en vanaf dat moment kroop ik 
jarenlang in de huid van Erasmus. Ik verdiepte me in het 
lezen van zijn boeken en brieven. Ik portretteerde hem 
steeds opnieuw: Erasmus in kimono, Erasmus in winter-
jas, Erasmus net uit bad, Erasmus na een lange reis.’  
 

Waarom is Erasmus in klaprozenhemd voor Neel zo’n 
bijzonder portret? ‘Op een gegeven moment wilde ik hem 
schilderen als jongen. Erasmus in klaprozenhemd toont 
een verliefde jongen met doorgezoende lippen. En met 
klaprozen op zijn hemd die natuurlijk vreedzaamheid 
uitdrukken, maar ook zinnelijkheid. In dit portret wilde ik 
mijn vermoeden van een zinnelijke Erasmus tot uitdruk-
king brengen. Een Erasmus over wie je nooit iets las, 
over wie niemand zich durfde uit te spreken, maar die 
zich toch leek te tonen in zijn brieven.’  
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We hebben het in Neels atelier samen over Erasmus’ 
beroemde brieven aan de jongen met wie hij in zijn jeugd 
in het klooster zat, Servaas. En over Erasmuskenners 
van vroeger en nu die niet konden waarnemen – of wil-
den aanvaarden – dat die brieven best eens uitdrukkin-
gen van verliefdheid zouden kunnen bevatten. Erasmus 
in klaprozenhemd staat op de ezel. Licht weerkaatst op 
de ruwe textuur. ‘Ik schilderde deze jonge Erasmus doel-
bewust over een heel oud doek met een portret van mijn 
jeugdliefde’, bedenkt Neel zich opeens, kijkend naar de 
dik opeengehoopte verflagen. ‘In de loop der jaren had ik 
er het portret van een ideale geliefde van gemaakt door 
favoriete lichaamsdelen van vrienden en bewonderden 
in het beeld te verwerken. Erasmus’ nek bewaart aan dat 
oude doek de herinnering. Op die plek zijn ooit wel hon-
derden halzen van geliefden over elkaar geschilderd.’ 

Aha, de kunstenaar zit zelf verstopt in de oerlagen van 
het kunstwerk. Zoals ook de biograaf verstopt zit in de 
oerlagen van de biografie.
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   Sandra Langereis en Neel Korteweg 2021 atelier Amsterdam

 
Neel Korteweg is een Nederlands kunstenaar.  
Geboren in Den Haag, woont en werkt in Amsterdam. Zij 
is opgeleid als beeldhouwer en architect (respectievelijk 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten en Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam). Korteweg is vooral bekend 
door haar geschilderde oeuvre geïnspireerd door zowel 
de Romantiek als de twintigste-eeuwse tradities van de 
abstracte schilderkunst. Haar werk is opgenomen in  
particuliere en museale collecties.
 
 
Bibliografie:  
2001 ‘Vroeg Licht’ over vrouwelijk naakt. 
2006 ‘Uit de diepte van de zee duiken nieuwe dieren op’ 
over evolutie. 
2013 ‘Erasmus van Amsterdam’. 
2019 ‘Zwaar Licht’ over zwaartekracht en demonen.

www.neelkorteweg.nl
 
 
 
 
 

 
Sandra Langereis is historicus en biograaf, opgeleid aan 
de Universiteit van Amsterdam waar ze in 1992 cum laude 
afstudeerde en in 2001 cum laude promoveerde. Daarna 
werkte ze jaren als docent geschiedenis aan de 
Universiteiten van Amsterdam en Leiden, tot ze full time 
begon aan haar Erasmusbiografie. Langereis is bekend 
vanwege haar biografieën De woordenaar over Christof-
fel Plantijn, de grote drukker-uitgever in Antwerpen, en 
ERASMUS: dwarsdenker over Erasmus, de wereldbe-
roemde schrijver en denker uit de Lage Landen. 
 

Bibliografie: 
1999 ‘Johannes Smetius’. 
2001 ‘Geschiedenis als ambacht’. 
2010 ‘Breken met het verleden’.
2014 ‘De woordenaar’. Shortlist Libris Geschiedenis Prijs 
2014.
2021 ‘ERASMUS: dwarsdenker’. Winnaar Libris Geschie-
denis Prijs 2021. 

www.debezigebij.nl/boek/erasmus-dwarsdenker 
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Wouter De Bruycker Fine Arts &  
Gallery
 
In 2019 toonde de kunstverzamelaar Wouter De Bruycker 
voor het eerst het werk van Neel Korteweg in de exposi-
tie ‘Zwaar-Licht’, schilderijen en tekeningen over zwaarte-
kracht, engelen en demonen. 

In 2022 toont De Bruycker ‘Erasmus en de klaproos’. 
Schilderijen en tekeningen door Neel Korteweg over 
Erasmus en zijn wereld. De expositie bevat oude en nieu-
we werken en is daarmee een primeur voor zowel België 
als Nederland.
 
Erasmus en de klaproos 

Praktische informatie: 
Wouter De Bruycker Fine Arts & Gallery
Lange Koepoortstraat 60,  
2000 Antwerpen 
Tentoonstelling 3 juli t/m 17 juli 2022
Open Do/Vr/Za/Zo 11.00 - 18.00 uur en op afspraak 

www.wdb-finearts.be


