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‘GOD SCHIEP DE AARDE,

MAAR DE NEDERLANDERS
MAAKTEN HUN EIGEN LAND’ *

F R I T S  N I E M E I J E R

Een 
zoektocht 
naar de 
oorsprong
van het 
gezegde

1. Kaart van Holland omstreeks
1600 – vóór het begin van de
grootschalige droogmakingen
van onder meer de Beemster
(1612; N-H) en de Zoetermeerse
Meerpolder (1614; Z-H). 
Kaart door Gerard Mercator
(1606). (De oorspronkelijke 
kaart is een kwartslag 
linksom gedraaid).
Bron: P.D., (Wikimedia)

W ie kent niet het gezegde ‘God schiep de aarde, maar de Nederlanders maakten hun eigen land.’                      
Buitenlanders denken vaak dat deze uitdrukking een grappig bedoeld, oud Nederlands gezegde is. 

Veel Nederlanders menen daarentegen dat de uitdrukking uit het buitenland komt. Wie hebben er gelijk? 
Dit artikel heeft ten doel te ontrafelen wanneer en ook door wie deze woorden voor het eerst zijn geuit of 

zijn neergeschreven. Zeker is dat in het begin van de 19de eeuw een woordelijk verband werd erkend 
tussen dit gezegde en de in het Latijn gestelde zin: ‘Tellurem fecere Dei; sua littora Belgae’. 

Vanwege deze zin zullen we tijdens onze zoektocht aantikken in verschillende Europese landen.
Onderweg lezen we werk van de Schotten James Fraser (1659/70) en 
Archibald Pitcairne (1695) en van de Deen Ludvig Holberg (1745).1



DESCARTES NOCH VOLTAIRE

Vrijwel iedereen kent wel het gezegde ‘God schiep de
aarde, maar de Nederlanders maakten hun eigen land’.2

De uitdrukking komt voor in toeristengidsen, maar ook 
in serieuze uitgaven. De uitdrukking heeft tot op de dag
van vandaag een bijzondere actualiteitswaarde gehouden
als gevolg van de talrijke droogmakerijen die ons land rijk
is en waarvan de oudste teruggaan tot vóór het jaar 1600.
(Afb. 1) Veel buitenlanders denken dat het een oude 
Nederlandse kwinkslag is. Natuurlijk is het altijd grappig
bedoeld, maar dat neemt niet weg dat er vaak een poging
wordt gedaan het aforisme aan een meer of minder be-
kende bron toe te schrijven. Nederlanders gaan dan 
gewoonlijk uit van een buitenlandse oorsprong – meestal
een vage 17de- of 18de-eeuwse Fransman. Soms is men
preciezer en vallen namen als Descartes (1596-1650) of Vol-
taire (1694-1778).3 Vroeger werd ook Pierre-Daniel Huet
(1630-1721) wel genoemd, maar die naam zegt weinig men-
sen meer iets.4 Alledrie verbleven ze kortere of langere tijd
in de Nederlanden. Het is echter nooit gelukt bewijs te vin-
den voor de toeschrijvingen, ook niet door inzet van digi-
tale hulpmiddelen die de ‘complete werken’ – inclusief de
manuscripten – van vele grote geleerden doorzoeken. Hier-
door kan kortweg worden gesteld: bij Descartes noch Vol-
taire is iets te vinden dat erop wijst dat een van hen
de aartsvader van het gezegde is. Hun beider
sporen lopen hier dan ook al dood.

PIERRE-DANIEL HUET –
EEN KANDIDAAT
Met de persoon van Huet liggen
de zaken iets anders. Pierre-Da-
niel Huet reisde enige keren naar
de Nederlanden, waar hij onder
meer Leiden en Amsterdam
bezocht.5 Hij was erg onder de
indruk van het Hollandse land-
schap en hij schreef er daarom
in 1678 vol lof over. Huet had
het over een ‘totaal kunstma-
tige (= gemaakte) bodem/grond’
(‘terrain tout artificiel’) en ook
deed hij verslag van wandelingen
over dijken die het land bescherm-
den.6 Zijn beschrijvingen waren
meestal correct en ze laten zien dat hij
met aandacht keek. Dit wordt ook dui-
delijk in een onvoltooid gebleven, in het
Latijn gesteld lofdicht, dat in 1694 is 
gepubliceerd en dat de titel draagt: ‘In
aggeres Hollandicos’ (= ‘Op de Hollandse
dijken’).7 Hij was opmerkzaam, maar in
zijn loftuitingen repte Huet met geen
woord over God of Goden. En al hele-
maal niet over zoiets als een ‘tegenstel-

ling’ tussen een goddelijke en een menselijke schepping.
En dat is toch het meest kenmerkende en meest intrige-
rende aspect van het gezegde ‘God schiep de aarde, maar de
Nederlanders maakten hun eigen land’.8 Het lijkt voldoende
reden ook Huet af te schrijven als ‘geestelijk vader’ van het
gezegde, maar toch is er aanleiding iets dieper te graven.
(Afb. 2)

Tegen het eind van de 18de eeuw schreven enige auteurs
namelijk ook een ander in het Latijn gesteld gedicht aan
Huet toe – zij het (soms) met enige reserve.9 Ze doelden
daarbij op een zesregelig puntdicht dat begint met de vol-
gende woorden:10 “Tellurem fecere Dei, sua littora Belgae;
[…]”. Anderen twijfelden aan Huets auteurschap, waarop
de schrijver Rhijnvis Feith (1753-1824) in 1793 ene Pit-
cairn als mogelijke auteur van het zesregelig vers noemde.
Hij deed dit op gezag van de Schotse taalgeleerde Hugh
Blair (1718-1800). Blair schreef in 1783 het volgende over
hyperbolen in de taal: “Epigrammatic writers are frequently
guilty in this respect; resting the whole merit of their epigrams
on some extravagant hyperbolical turn; such as the following
of Dr. Pitcairn's, upon Holland's being gained from the
ocean:” [hierop volgt: “Tellurem fecere Dii; sua littora Belgae;
[…]”.11 De zoektocht lijkt dus een wending te nemen: ter-

wijl enerzijds de Fransman P.-D. Huet als mogelijke
auteur wordt genoemd, zijn er ook aanwijzin-

gen dat het gedicht van de hand was van
ene Pitcairn. Aanleiding om naar hem op

zoek te gaan en reden om het gehele
dichtwerk hier op te nemen – waarbij

is gekozen voor een druk van Blair
uit 1784. (Zie: Afb. 10)

ARCHIBALD PITCAIRNE –
EEN TWEEDE SERIEUZE 
KANDIDAAT
Archibald Pitcairn(e)12 (1652-1713)
was een Schots medicus en een
kritische geest. Hij had een –
voor die tijd – dubieuze reputatie
vanwege deïstische en misschien

ook pantheïstische sympathieën of
zelfs atheïstische denkbeelden.13

Pitcairne studeerde eerst in Edin-
burgh en midden jaren ’70 aan de uni-
versiteiten van Parijs en daarna Reims,
waar hij zijn graad behaalde. Daarna
keerde hij terug naar Edinburgh, waar
hij als arts praktiseerde en in 1685 ook
als onbezoldigd hoogleraar in de medi-
cijnen werd aangesteld.14 Er zijn geen
aanwijzingen dat hij in de jaren ’70 of
’80 de Nederlanden heeft aangedaan.15

In het voorjaar van 1692 is Pitcairne
aangesteld als hoogleraar aan de (gema-
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2. Pierre-Daniel Huet omstreeks 
1685. Door W. Jongman postuum 
gegraveerd naar een ouder portret 

door N. de Largillière. 
Bron: P.D. (Rijksmuseum, 

Amsterdam, RP_P_1920-1340.jpg)



tigd) calvinistische universiteit van Leiden, maar ander-
half jaar later, eind 1693, ging hij alweer terug naar Schot-
land.16 Onderweg naar Leiden deed Pitcairne kort
Cambridge aan, waar hij een meerdaagse ontmoeting had
met de natuurkundige en -filosoof Isaac Newton. Diens
toentertijd revolutionaire Principia – met de principes van
de mechanica en de wetten van de zwaartekracht – had in
1687 het licht gezien. Pitcairne was bijzonder onder de in-
druk van Newtons inzichten en hij gaf ze direct een plaats
in zijn medische geschriften en in zijn poëzie.17 Hij was,
behalve een prominent medicus en een man van de weten-
schap, namelijk ook een niet onverdienstelijk dichter en
een polemist.

Zijn wetenschappelijke output was uiteraard getekend door
zijn tijd en deze kon op kritiek rekenen. Hiernaast was zijn
literaire en polemische productie niet steeds even fijn-
zinnig en bovendien was deze ook niet altijd direct naar
hem herleidbaar. Zo maakte Pitcairne in zijn werk gebruik
van alter ego’s en pseudoniemen en ook publiceerde 
hij wel anoniem. Naast zijn echte naam (ook: Archibaldus
Pitcarnius) – waren dat onder meer Dr. Black en de (vaak
verlatijnste) namen David Dalrymple en Walter Dennis-
toun.18 Pitcairne schreef het overgrote deel van zijn werk
in het Latijn – ook de poëzie. De taalgeleerden J. & W.
MacQueen deden onderzoek naar dit Latijnse dichtwerk
en kwamen in 2009 tot de conclusie dat hij – Pitcairne –
het epigram ‘Tellurem fecere Dii; […]’ in of omstreeks 1700 
geschreven moet hebben – en wel onder zijn pseudoniem
Gualteris Danistonis (= Walter Dennistoun).19

PITCAIRNE NAAR LEIDEN EN TERUG
Ruimte ontbreekt hier in te gaan op de aanleiding van 

Pitcairnes vertrek naar Leiden, maar zeker is dat politieke,
religieuze en academische factoren een rol speelden.20

Vast staat dat hij het hem aangeboden hoogleraarschap met
graagte accepteerde. En aangenomen mag worden dat de
toenmalige, typisch-Hollandse cultuurlandschappen en de
landschappelijke structuren en elementen (droogmake-
rijen, verveningen, dijken, trekvaarten, kanalen en sluis-
werken) die hij op weg naar en in de nabijheid van de stad
Leiden zag, diepe indruk op hem maakten. Het is intrige-
rend dat de MacQueens het lofdicht in of rond het jaar
1700 dateren – dat wil zeggen vijf jaar of langer na Pitcair-
nes terugkeer naar Schotland. Het complete vers is in 1704
ten minste twee keer in gedrukte vorm verschenen – onder
meer in een tekst van de Fransman Jean-Baptiste Dubos.
Deze Dubos voegde eraan toe dat het kortgeleden (‘depuis
peu’) was geschreven door de Engelsman Mr. Pitkaerne
(sic).21 Dit bevestigt dat het epigram in ieder geval te her-
leiden is naar de jaren omstreeks 1700. Blijft dan de vraag
waarom Pitcairne het gedicht pas rond de eeuwwisseling
zou hebben geschreven en niet al in 1692 of 1693? (Afb. 3)

EEN MYSTERIEUZE, OUDERE DRUK
Hoewel het voor de hand ligt dat het dichtwerkje uit die
tijd dateert, wordt nergens een versie uit Pitcairnes tijd in
Leiden vermeld. Maar er bestaat wel een verwijzing naar
de periode kort daarna. Irving noemde in 1839 een grap-
pige parodie op het gedicht, die te vinden zou zijn in de
tweede uitgave van Pitcairnes Leidse Oratio, die in 1695
werd gedrukt in Edinburgh. Het gedicht blijkt inderdaad
voor te komen op de laatste bladzijde van dit boekwerkje.
In feite staan er zelfs twee gedichten – en beide zijn hier
afgebeeld. Het bovenste lijkt bekend: de eerste drie regels
en de zesde stemmen namelijk in hoofdlijnen overeen met

3. Archibald Pitcairne omstreeks 1695. 
Uitsnede uit een 18de-eeuwse ets van R. Strange 
naar een portret door J.B. de Medina. Bron: P.D., 
(Royal College of Physicians of Edinburgh)

4. Uitsnede van blz. 24 van de uit 1695 daterende roofdruk
van Pitcairnes Oratio […] Lugduni-Batavorum, met boven
Tellurem fecere Dii […] en daaronder de ‘scandaleuze’ paro-
die erop. Bron: P.D., (Bibliotheek Universiteit van Aberdeen)
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‘Tellurem fecere Dii; […]’, maar de regels vier en vijf wijken
nogal af. 22 Maar er is meer aan de hand.

In 1981 schreef Cunningham namelijk dat Archibald 
Pitcairne in de jaren ‘90 verwikkeld was in een heftige, 
medische (en religieuze) controverse met een aantal 
behoudende vakgenoten. Zonder hier op deze plaats veel
dieper op in te gaan, kan worden opgemerkt dat het ge-
noemde drukwerkje – dat 24 bladzijden telt – een niet door
Pitcairne geautoriseerde uitgave is van een van zijn Leidse
medische lessen. Het gaat om een nauwgezet gekopieerde,
door opponenten op de markt gebrachte uitgave – een roof-
druk dus – waaraan, als naschrift, onder andere het onder-
ste, scandaleuze vers is toegevoegd.23 (Afb. 4)
Het bovenste gedicht is vermoedelijk gekopieerd van een
bestaande tekst, die mogelijk terug te voeren valt op een
van Pitcairnes (niet meer bestaande) handschriften of
voordrachten. Op grond van het bestaan van deze ‘roofdruk’
mag worden aangenomen dat ‘Tellurem fecere Dii […]’
ouder is dan 1695 en dat Pitcairne het vers wellicht toch
al in zijn korte Leidse periode op papier heeft gezet.
Omdat een eventuele oudere versie van zijn hand (nog)
niet bekend is, weten we niet welke woorden hij hierin
exact gebruikt zal hebben. Maar terwijl het lijkt dat hier-
mee het einde van een zoektocht is bereikt, blijft er nog
een belangrijke verrassing op de rol staan.24

JAMES FRASER – 
EEN ONVERWACHT ALTERNATIEF
In 1993 publiceerde de Nederlander Van Strien een disser-
tatie op het terrein van de Engelse taal- en letterkunde.
Zijn Engelstalige proefschrift bevat onder meer tekstfrag-
menten uit een omvangrijk handschrift van een zekere
James Fraser of Kirkhill. James Fraser maakte van juni
1657 tot het voorjaar van 1660 een ‘poor man’s’ (= bede-
laars-) ‘Grand Tour’ door Zuid-, Midden- en West-Europa.

James Fraser (1634-1709) kwam uit een vooraanstaande
Schotse familie (de ‘Fraser Clan’) en hij was de zoon van
medicus en predikant dr. William Fraser of Phopachy, 
MA, MD.25 Phopachy, ook bekend als Kirkhill, ligt in het
uiterste noorden van Schotland, nabij Inverness. William
Fraser stierf kort voor James Frasers terugkeer naar Schot-
land; in 1661 volgde James, die in Aberdeen theologie 
had gestudeerd, zijn vader op als predikant (= minister).
(Afb. 5) Zowel vader als zoon Fraser behoorde tot de zoge-
heten episcopaals-anglicaanse protestantse kerk en tijdens
de 17de-eeuwse religieuze twisten in Engeland en Schot-
land waren ze tegenstanders van de (streng-calvinistische) 
Convenants. Het lukte James Fraser zijn positie te behouden
toen de Convenants tegen het einde van de eeuw aan het
langste eind leken te trekken.26 Naast zijn optreden als
geestelijke en het op schrift stellen van religieuze teksten,
was hij actief als een ontwikkeld en productief persoon 
op verschillende eigentijdse terreinen van kennis. Een
overgeleverde lijst van zelf geschreven documenten telt
ruim 50 nummers, maar de meeste hiervan gingen verloren.
Ten minste twee uitgebreide manuscripten bleven echter
gelukkig bewaard. Het ene is het zogenoemde Wardlaw 
manuscript, een dikke familiegeschiedenis; het andere 
is een drie delen beslaand verslag van zijn Grand Tour in
Europa, bekend als de Triennial Travels.27

JAMES FRASERS TRIENNIAL TRAVELS
James Fraser hield gedurende zijn Grand Tour een reis-
verslag bij. Na zijn terugkeer in Schotland werkte hij de
ruwe versie bij, waarna hij er uiterlijk in 1670 de laatste
hand aan legde. Het nooit gepubliceerde manuscript wordt 
bewaard in de bibliotheek van de universiteit van Aberdeen
als onderdeel van de Special Collections (MS 2538).28

Frasers beschrijving van de Nederlanden in dit manuscript
en vergelijkbare weergaven van observaties in tientallen
andere 17de-eeuwse documenten vormden Van Striens 
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5. De ‘Lovattombe’
(= Wardlaw Mausoleum) 
en een deel van de 
begraafplaats van Kirkhill, 
nabij de plaats waar James
Fraser predikant was 
van 1661 tot zijn dood, 
in 1709. Bron: P.D., 
(Wikimedia)



onderwerp van onderzoek. Hij toonde een aantal van Fra-
sers beschrijvingen van lokale bijzonderheden – variërend
van kwaliteiten van logementen en karaktertrekken van
markten tot bijzonderheden van melkmeisjes. Maar hier
gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar Van Striens
weergave van een zesregelig, Engelstalig gedicht dat hij
aantrof te midden van beschrijvingen van handel en nij-
verheid en andere niet direct met het landschap verband
houdende zaken. Van Strien benadrukte dat het gedicht
een ode was aan de Nederlandse dijken en voorts stelde hij
dat het een vertaling was van het gedicht ‘Tellurem fecere
Dii […]’ – dus van het gedicht dat verondersteld wordt te
zijn geschreven door Archibald Pitcairne. Van Strien
schreef hierover letterlijk: “Fraser copied a Latin poem on
the dikes and translated it as follows:” [volgt: Frasers zes-
regelige gedicht, dat begint met: ‘Gods made their land, the
Hollanders their shore;’].29 (Vet: FN)

Er bestaat enige overeenkomst tussen Van Striens verwij-
zing naar het Latijnse gedicht en het opmerkzaam maken
op de parodie hierop door Irving, in 1839. In beide gevallen
bleek een voetnoot namelijk de opstap naar het opduiken
van een onbekende of vergeten versie van het epigram 
‘Tellurem fecere Dii […]’. Van Striens attendering op een
vertaling ervan, leidde tot het aantreffen van een niet 
eerder gedocumenteerde versie van het Latijnse vers.30 Een
verzoek aan de bibliotheek van de universiteit van Aber-
deen om toezending van enkele pdf’s van het handschrift
werd snel gehonoreerd. Het bleek daarna dat niet alleen
Frasers ‘vertaling’, maar vlak daarboven ook het 
Latijnse gedicht een plaats had gekregen in de Triennial
Travels. (Afb. 6) Op het eerste gezicht was deze versie gelijk
aan die van Pitcairne, maar bij nadere beschouwing bleken
er ook markante verschillen te zijn. Maar hierover 
verderop meer. Dan nog een punt. Het valt op dat de 
gedichten later zijn ingevoegd in een – zo te zien – met
opzet blanco gelaten ruimte. Direct onder het kennelijk
opengelaten deel volgt een episode die is gewijd aan de
Prins van Oranje – de toen (= november 1659) negenjarige
Willem III – die later (1688/89) Koning van Groot-
Brittannië zou worden.31

Toen James Fraser vormgaf aan zijn Triennial Travels
gebruikte hij zonder enige twijfel verschillende malen 
geparafraseerde of letterlijke gegevens uit bestaande lite-
ratuur en verder verliet hij zich ook op mondelinge bron-
nen en kletskoek. Dit gebeurde zowel vóór, tijdens en na
zijn reis. Een voorbeeld van het bijna letterlijk overnemen 
van woorden van een eerdere reiziger is dat van James 
Howell (1594?-1666) uit Wales. Diens brieven uit 1619 zijn
vanaf 1645 in meerdere delen uitgegeven.32 Een tweede
voorbeeld hiervan betreft de in Leiden woonachtige, maar
oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstige Jean-Nicolas de
Parival (1605-1669). Zijn bekende De vermaecklijckheden
van Hollandt […] was een doorgeefluik en een grabbelton

vol feiten en fabels over de toenmalige Nederlanden, 
waaraan ook Fraser gretig informatie heeft ontleend.33

Hiernaast wordt wel gesteld dat ‘Tellurem fecere Dii […]’
was geïnspireerd op een ook destijds al beroemd epigram
op Venetië, geschreven door Jacopo Sannazzaro (1458-
1530). James Fraser verbleef enige tijd in Venetië en kende
het gedicht ongetwijfeld – al was het maar omdat het ook
voorkomt in James Howells Familiar Letters. (Afb. 7)
Er bestaat overigens een interessante overeenkomst tussen
de lofdichten: in allebei worden God/de Goden tegenover
de mens geplaatst als ‘scheppers’ van Venetië, respectieve-
lijk Rome.34 Alle reden dus om Fraser nog nader te onder-
zoeken. 

JAMES FRASER – ALS IK HET NIET DACHT!
Na de afgelopen jaren tientallen – al dan niet gedigita-
liseerde – bronnen en/of getranscribeerde stukken en lite-
ratuur te hebben doorgevlooid, heb ik geen oudere voorbeel-
den kunnen vinden van het Latijnse gedicht dat begint
met de woorden ‘Tellurem fecere Dii […]’ dan de versie in
Frasers Triennial Travels.35 Dit was reden een poging te 
ondernemen in contact te komen met een autoriteit op het 
gebied van de betrekkingen tussen Schotland/Groot-
Brittannië en het vasteland van Europa. Historicus profes-
sor David Worthington, specialist op het terrein van James
Frasers nalatenschap, was zo vriendelijk uitgebreid ant-
woord te geven op de gestelde vragen en impliciet onder-
steunde hij hierin een verondersteld auteurschap van
Fraser toen hij onder meer schreef: “I have, indeed, been
working with the Triennial Travels manuscript for many years
now, although my head of department responsibilities don’t
leave me much time for research currently, so progress has often
been rather slower that I would hope for. My major objective
is to complete a biography of Fraser, although, connected with
that is an aim to secure a grant to employ a postdoctoral 
research to transcribe and assess the Triennial Travels. […]”
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6. Detail uit James Frasers Triennial Travels met de 
epigrammen ‘Tellurem fecere Dii […]’ en ‘Gods made
their land […]’. (16(57)/59-1670). Het later ‘invoegen’ 
is duidelijk herkenbaar (=JFL en JFE). 
Bron: Bibliotheek University of Aberdeen, 
Special Collections, MS 2538, Vol. III, f. 118v.)
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Betreffende de twee gedichten schreef Worthington: 
“I think it is quite possible that Fraser was the author
himself. He had an extremely wide range of interests and
skills.”36 Voor zover nu bekend heeft zijn verzoek om een
onderzoeks- en transcriptiebudget nog geen concreet 
resultaat opgeleverd, maar dat is een kwestie van tijd – de
onderzoeksschool blijft in ieder geval actief!

Frasers brede belangstelling kan onder meer worden 
afgeleid uit de variëteit aan onderwerpen in de lijst van 
zijn (grotendeels verloren gegane) manuscripten. Fraser
schreef niet alleen veel over theologische onderwerpen,
maar ook over taalwetenschap (o.m. Gaelic woordenboek),
geschiedenis, botanie, geografie en geologie (o.m. megalie-
ten) als mede over natuurkunde en chirurgie. [curs.: FN]
Deze beide laatste onderwerpen noemde Fraser expliciet
onder no. 52 van zijn (verloren gegane) handschriften. 
Een ander, helaas ook verloren gegaan manuscript is no.
28: A volumn (sic) of epigrams epitaphs anagrams in folio.37

[vet: FN] In dit laatste deel zou een (eerdere?) versie 
gestaan kunnen hebben van het gedicht ‘Tellurem fecere Dii
[…]’, maar dit is uiteraard pure speculatie.

Omdat Fraser geïnteresseerd was in eigentijdse natuur-
kunde, las of hoorde hij vermoedelijk over onderzoek van
mensen als de Brit Robert Boyle (1627-1691) en onze eigen
Christiaan Huygens (1629-1695), die zich onderscheidden
door verbeteringen in de vacuümpomp (en zoektocht naar
‘het luchtledige’) respectievelijk door grensverleggend 
astronomisch werk.38 Fraser verwees mogelijk naar derge-
lijk onderzoek toen hij in de derde regel van het Latijnse
gedicht schreef: ‘Di vacuo sparsas glomerarunt aethere 
terras’, wat zoveel betekent als: “De goden balden de 
verspreide landen samen in de lege ether”.39 [vet: FN] 
Feitelijk geeft Fraser hier ruimte aan een heliocentrisch
universum, waarin de aarde slechts één van de toentertijd
bekende planeten was. Hoe het zij – predikant Fraser 

was geïnteresseerd in natuurkunde en medicijnen; het
blijkt uit zijn in 1709 nagelaten lijst van manuscripten.40

(Afb. 8)

Er zou dus kunnen worden geconcludeerd dat James 
Frasers unieke, uit de jaren 1657-1670 daterende Triennial
Travels de authentieke eerste versie (uit 1659?) van het 
epigram bevat, tenzij hij het eerder ergens hoorde of 
optekende vanuit een onbekend gebleven of verloren 
gegane bron. Of – als Van Strien gelijk had – tenzij Fraser
het gedicht kopieerde uit een van Pitcairnes eerste publi-
caties ervan. Dit laatste is echter nauwelijks aannemelijk.
Pitcairne werd geboren in 1652 en hij reisde niet eerder
naar het Europese vasteland dan halvewege de jaren ’70
(Frankrijk) en niet eerder naar de Nederlanden dan 1692.41

Wanneer Fraser zijn Triennial Travels op zijn laatst 
voltooide in 1670 – zoals algemeen wordt aangenomen –
dan is er geen plausibele reden aan te nemen dat hij 
Pitcairne zou hebben gekopieerd of geparafraseerd. En 
al helemaal niet omdat Fraser nooit meer naar de conti-
nentale kusten (‘shores’) is teruggekeerd. Omdat twee
schrijvers onmogelijk toevallig zes grotendeels gelijke 
versregels geschreven kunnen hebben, moet wel worden
aangenomen dat de zaken andersom plaatsvonden en dat 
Pitcairne zijn vers aan Fraser ontleende. Dit kan echter
niet met absolute zekerheid worden gesteld zolang geen 
uit 1692 of 1693 daterende en door Pitcairne als zodanig
bezegelde versie is opgedoken. Dus zolang dit niet het
geval is, blijft James Fraser sowieso de meest waarschijn-

8. Gedenkteken voor de predikant James Fraser, naast
de toegang tot het ‘kerkje’ te Kirkhill. Het teken is
aangebracht in 1908. Het graf zelf bevindt zich op de
begraafplaats. Bron: P.D., (William Y., aug. 2019)

7. Tekstfragment uit James Howells Familiar Letters
(editie 1655). Deze bewoording komt grotendeels terug
in James Frasers beschrijving van de Nederlanden 
in de Triennial Travels. Bron: P.D. (Google Books)
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lijke auteur van: ‘Tellurem fecere Dii […]’ en zeker die van
het verder nergens gevonden: ‘Gods made their land, the
Hollanders their shore; […]’.

FRASER EN PITCAIRNE – 
EEN VERGELIJKING
Tot nu toe zijn verschillende varianten van het epigram dat
begint met ‘Tellurem fecere Dii […]’ de revue gepasseerd,
maar zonder de integrale verzen te tonen. Alle reden 
dus er hier nu enkele voor het voetlicht te halen – zowel
in gemoderniseerde, standaard Latijnse vorm als in 
Nederlandse vertaling.
De drie hier weergegeven versies zijn afkomstig uit James
Frasers manuscript ([1657] //1659-1670) (JFE) (JFL &
JFn), uit Archibald ‘Pitcairnes’ pirateneditie (1695) (APpL
& APpn) en uit een manuscript van Archibald Pitcairne
(ca. 1700) (APL & APn). Deze laatste variant is gedrukt in
J. & W. MacQueen (2009). Na ±1700 zijn nog meerdere
enigszins verschillende versies verschenen (o.m. in 1704,

1709 en 1727), maar de meeste daarvan blijven hier buiten
beschouwing.

Het vergelijken van de drie Latijnse varianten van het 
epigram kan op tamelijk eenvoudige wijze plaatsvinden
door het gebruik van kleurcodes.42 Het lezen en inter-
preteren van de drie (vertaalde) verzen vergt niet meer 
dan het gebruik van een vierkleurige markering. Gebruikt
zijn geel, blauw, groen en grijs. Grijs is toegepast om te 
benadrukken dat sommige zinsneden verschillende be-
woordingen en/of betekenissen kennen. Dankzij de kleuren
is goed te herkennen dat de ‘taalkundige afstand’ van de
oudste (JFL & JFn) naar de jongste versie (APL & APn)
snel groeide, vooral na de pirateneditie van 1695. Op basis
van deze constatering zou geconcludeerd kunnen worden
dat Pitcairne – en kort daarna ook zijn kwaadaardige 
opponent – Frasers gedicht vrijwel letterlijk kopieerde en
dat hij het gedicht dus gekend moet hebben. Alleen een
zinsnede van de vijfde regel wijkt af. En ook de volgende
versie, van ±1700, laat zien dat de eerste drie regels vrijwel
gelijk waren en dat er eigenlijk alleen in de laatste 
drie aanzienlijk werd gevarieerd. Afbeelding 10 laat 
nog een andere rond 1700 geschreven variant zien. Deze
versie raakte na Pitcairnes dood (1713) ‘gecanoniseerd’.
(Afb. 9 en 10)

Het is overigens opmerkelijk dat niemand – Pitcairne,
noch iemand na hem – tot 1993 melding maakte van James 
Frasers eigen Engelse ‘vertaling’, of beter ‘variant’ van
‘Tellurem fecere Dii […]’. Dit doet vermoeden dat zijn 
gedicht nooit werd gekopieerd en dat het eeuwenlang 
verstopt bleef in het handschrift de Triennial Travels. 
Mogelijk is de onderstaande weergave ervan de tweede
keer dat deze wordt gepubliceerd – na Van Strien dus.
James Frasers ode aan de Hollanders, aan hun dijken en
aan het droogmaken van wateroppervlakken, waarbij
dezen God(en) en de Natuur weerstonden, wordt gevolgd
door de drie met kleuren gemarkeerde Latijnse epigram-
men en hun vertalingen.43

(JFE, Fraser, 1659/70)
Gods made their land, the Hollanders their shore;
That was a mighty work, but this was more.
Gods in their works, no obstacle did find;
‘Gainst Hollanders, both Sea and land, combin’d;
And Nature too. In this then lay the ods,
They made their Dicks, in spight of all the Gods.

(JFL, Fraser, 1659/70)

Tellurem fecere Dii, sua littora Belgae; 
immensaeque fuit molis uterque labos. 

Di vacuo sparsas glomerarunt aethere terras, 
ast horum coeptis, nil quod obesset erat. 

Ast Belgis maria, tellus, naturaque rerum 
obstitit; obstantes hi domuere Deos.

9. De toegang tot de graftombe van de Pitcairnes 
op de Greyfriars Kirkyard in Edinburgh, 
waar ook Archibald Pitcairne is bijgezet. 
Bron: P.D., (Wikimedia).



(JFn)
De goden maakten de aarde, de Hollanders hun kusten;
beiderlei werk was van een immense inspanning.
De goden balden de verspreide landen samen 

in de lege ether,
doch er was niets wat hun plannen in de weg zat.
Doch voor de Hollanders stond(en) zeeën, aarde en 

de natuur van de dingen
in de weg; zíj bedwongen de (hen) in de weg 

staande goden!

(APpL, Pitcairne, 1695)
Tellurem fecere Dii, sua littora Belgae; 

immensaeque fuit molis uterque labos. 
Di vacuo sparsas glomerarunt aethere terras, 

atque horum coeptis nil quod obesset erat. 
Belgarum coeptis pontus naturaque rerum obstitit; 

obstitit; obstantes hi domuere Deos.

(JPpn)
De goden maakten de aarde, de Hollanders hun kusten;
beiderlei werk was van een immense inspanning.
De goden balden de verspreide landen samen 

in de lege ether,
en er was niets wat hun plannen in de weg zat.
Voor de plannen van de Hollanders stond(en) 

de zee en de natuur van de dingen in de weg; 
zíj bedwongen de (hen) in de weg staande goden!

(APL, Pitcairne, ca. 1700)
Tellurem fecere Dii, sua littora Belgae; 

immensaeque fuit molis uterque labos. 
Di vacuo sparsas glomerarunt aethere terras, 

nil ubi quod posset fallere coepta fuit. 
At Belgis operae Divum naturaque rerum 

obstiterat; tamen hi verba dedere Diis.

(APn)
De goden maakten de aarde, de Hollanders hun kusten;
beiderlei werk was van een immense inspanning.
De goden balden de verspreide landen samen 

in de lege ether,
waar er niets was wat hun plannen kon misleiden.
Maar voor de Hollanders had(den) de werken van 

de goden en de natuur van de dingen
in de weg gestaan; toch leidden zíj de goden om de tuin!

Het is van belang erop te wijzen dat Pitcairne de laatste
hierboven weergegeven versie (APn) eindigt met: ‘[…];
toch leidden zíj [= de Hollanders] de goden om de tuin!’ 
Deze manier van zeggen ging net iets verder dan: ‘[…];
zíj bedwongen de (hen) in de weg staande goden!’ – die op
zich al op het randje was. Maar ‘Goden (= God!) om de tuin
leiden’ zou geïnterpreteerd kunnen worden als godslaster-
lijk – vooral door Calvinisten, en dit zowel in Groot-
Brittannië en Schotland, als in Nederland. Misschien is dit

de verklaring waarom deze variant, net als de vertaling
ervan, nooit in druk lijkt te zijn verschenen. Merk verder
op dat in de drie vertaalde versies de tweede helft van de
eerste zin als volgt luidt: ‘[…] de Hollanders [maakten] hun
kusten […]’. 44 We komen hierop later terug.

Er is al op gewezen dat de tekstuele verschillen tussen deze
drie versies mettertijd toenamen, wat goed te zien is in 
de kleurmarkeringen. Een vierde manuscriptversie, die
eveneens van rond 1700 zou dateren45, is vervolgens de
‘gecanoniseerde’ variant geworden. Deze is – soms met 
ondergeschikte tekstuele of spellingvariaties – terug te 
vinden in vele 18de- en 19de-eeuwse uitgaven. Dit is 
tevens de variant die onder meer Dubos (1704), Pitcairne
(postuum, 1727) en Blair (1784) geven. (Afb. 10)

Ten slotte: er wordt wel verondersteld dat de zinswending
‘De goden balden de verspreide landen samen in de lege ether,’
(en: ‘Gods in their works, no obstacle did find’ ) verwijzen
naar Robert Boyle (1627-1691) en zijn gasexperimenten
en/of naar de theorieën van Isaac Newton.46 Boyles 
publicaties dateren echter van bijna 30 jaar eerder dan
Newtons Principia en het is dan ook waarschijnlijker dat
James Fraser verwees naar Boyles ‘lege ether’ (= ‘lege
ruimte’ of  ‘empty space’) dan naar Newtons mechanica en
zwaartekracht, enz. Zo’n tijdspanne scheidt ook Fraser en
Pitcairne zelf: de eerste was immers bijna 20 jaar ouder 
dan de laatste. Het is niet bekend of beiden elkaar ooit 
ontmoetten of anderszins contacten hadden. Dit is een
prangende kwestie, waarop een antwoord moet worden 
gegeven.

‘STIPPELLIJNEN’ TUSSEN FRASER 
EN PITCAIRNE
Er bestaat – voor zover bekend – geen onomstotelijk bewijs
dat James Fraser en Archibald Pitcairne elkaar kenden.
Maar het feit dat twee woordelijk vrijwel identieke gedich-
ten (namelijk JFL en APpL) het licht zagen in 1659-1670 

8

10. Tekstfragment uit Hugh Blairs Lectures on Rhetoric
and Belles Lettres (uitgave 1784), met de ‘gecanoni-
seerde’ versie van Tellurem fecere Dii […] – toen toege-
schreven aan Pitcairn(e). Bron: P.D., (Google Books)



respectievelijk 1695 geeft aan dat er een lijn tussen hen 
beiden bestond. Indien we ervan uitgaan dat ze elkaar niet
kenden, moeten andere wegen worden bezien. Een moge-
lijke link – hoewel niet erg waarschijnlijk – is dat het reeds
eerder genoemde manuscript no. 28: Volumn of epigrams
epitaphs anagrams van Fraser al vóór 1692 op drift was 
geraakt en dat hieruit geciteerd is. (En hierbij aannemend
dat Fraser het epigram in dit geschrift had opgenomen en
dat het pas later verloren is gegaan.) Een andere mogelijk-
heid is dat het gedicht via informele contacten in sociëtei-
ten of kroegen verspreid raakte. Zeker is dat Fraser
contacten onderhield met andere academici.47 Een derde
en relatief aannemelijke wijze waarop het epigram zijn weg
gevonden kan hebben, is via gemeenschappelijke (acade-
mische) vrienden of bekenden. Fraser en Pitcairne hadden
in elk geval minimaal één cluster wederzijdse vrienden, na-
melijk enige leden van de ‘Gregory Clan’ – een familie van
hoog academisch aanzien. Fraser kende ten minste drie
van hen van vóór en na zijn Grand Tour. Zo waren James
Fraser en James Gregory (1638-1675) jaargenoten aan
King’s University in Aberdeen. Gregory vertrok voor zijn
Grand Tour kort nadat Fraser was teruggekeerd. 
De jonge Pitcairne was regelmatig te gast bij de Gregory’s
op hun landgoed Kinairdy, dichtbij Aberdeen. Daar zou
hij – naast James Gregory – ook James Fraser ontmoet
kunnen hebben.48 James Gregory, die later hoogleraar 
astronomie werd aan de universiteit van Edinburgh, 
stimuleerde daar de jonge Archibald Pitcairne zich te 
bekwamen in wiskunde en zijn studie in Europa voort te
zetten.49 Een neef van James Gregory, genaamd David 
Gregory (1659-1708), die eveneens astronoom was en hier-
naast ook wiskundige, raakte in de jaren ’70 goed bevriend
met Pitcairne. David Gregory studeerde onder meer in
Leiden (1679) en moet iets van Holland hebben ervaren.
David, die Isaac Newton kende, stimuleerde Pitcairne hem
te bezoeken op zijn reis naar Leiden, in 1692. Al dan niet
toevallig, was David Gregory in 1693 eveneens in de 
Nederlanden, waar Gregory onder meer contact had met
Christiaan Huygens.50 (Afb. 11) David was geboren kort
voor Frasers terugkeer van zijn Grand Tour en hij was de
zoon van David Gregory sr., die tijdens Frasers én James
Gregory studie bibliothecaris was aan King’s University.
David Gregory sr. (1625/27-1720!) woonde in zijn jonge
jaren voor een opleiding op het gebied van de handel in 
de Nederlanden (Zeeland). Toen James Fraser terugkwam
uit Europa kreeg hij direct te maken met deze David 
Gregory sr., die inmiddels een Episcopaals kerkelijke 
functie bekleedde51 en die daardoor zowel van doen moet
hebben gehad met Frasers (overleden) vader, als met 
diens opvolger in Kirkhill, in 1661: James Fraser zelf! 
Wat ligt meer voor de hand dan dat in deze smeltkroes 
van academische gedachtewisselingen, vooruitblikken op
en herinneringen aan Grand Tours, religieuze gesprekken
en dronkenmanspraat, waaraan onder meer Pitcairne 
deelnam, ook regelmatig reisverslagen, reisverhalen en/of
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12. Ludvig Holberg als jong volwassene. Door 
beeldhouwer H.W. Bissen postuum vervaardigde 
marmeren buste (ca. 1850). Bron: P.D., (Nivaagaards 
Malerisamling no. 0169NMK)

11. David Gregory jr. (1659-1708). Eind-18de-eeuws
portret door E. Harding. David was een van de 
Gregory’s die wellicht een verbinding tussen 
James Fraser en Archibald Pitcairne vormden. 
Bron: P.D. (WellcomeLibrary no. 3784i)



op de reizen geïnspireerde gedichten ter tafel kwamen?52

En wie daarbij verder aanwezig waren? God mag het
weten. Misschien Fraser en Pitcairne wel tegelijk.

Er bestaat geen waterdicht bewijs dat de zaken zo zijn 
verlopen, maar er moet een connectie tussen Fraser en 
Pitcairne geweest zijn om het gedicht van de een naar de
ander te brengen. Er bestonden hierbuiten allerlei denk-
bare informele wegen waarlangs informatie en kletskoek
over Europa en de Nederlanden verspreid kon worden.
Maar laten we eerlijk zijn – hoewel ze geleerde heren
waren, niets menselijks zal ze vreemd geweest zijn.
Er werd al op gewezen dat in alle besproken versies van
het (vertaalde) epigram het tweede deel van de eerste regel
als volgt luidt: ‘[…] the Hollanders their coasts […]’. Hierop
gaan we nu in en daarbij volgt opnieuw een verrassing.

EEN SCANDINAVISCHE UITSMIJTER: 
LUDVIG HOLBERG
Vanaf het einde van de 17de eeuw sijpelden steeds meer
‘ongodische’ overwegingen binnen en ‘dwongen’ geleerden
als de Fransman Pierre Bayle (1647-1706) en de Engelsman
John Toland (1670-1722) een kritischer houding af ten 
opzichte van het Godsbesef.53 Als gevolg van ontdekkingen,
vragen, antwoorden en opvattingen van geleerden als 
René Descartes, Isaac Newton, David Gregory en 
Archibald Pitcairne werden God en diens Schepping 
almaar vaker onder een vergrootglas gelegd. Met als 
gevolg dat door deze vroege ‘Verlichtingsdenkers’ steeds
kritischer standpunten werden ingenomen.
Een van de geleerden die onder invloed kwamen van dit
kritische denken over God, was de Deens-Noorse schrijver,
historicus, filosoof en theoloog Ludvig Holberg (1684-
1754). Hij kwam oorspronkelijk uit Bergen (N), waar hij
de Latijnse school bezocht en waarheen hij af en toe terug-
keerde. Vanaf 1702 studeerde hij theologie in Kopenhagen,
maar hij nam ook kennis van het gedachtegoed van Bayle
en Toland en een keur van (andere) deïsten. Uiteindelijk
bleef hij in de kern het Christendom echter twijfelend en
kritisch trouw. Holbergs wetenschappelijke carrière bracht
hem in 1718 een professoraat in de metafysica – een 
filosofisch-natuurwetenschappelijk vak waar hij in feite
sceptisch tegenover stond en waarin hij – vreemd genoeg
– ook een relatieve leek was. Er was dan ook openlijke 
oppositie tegen zijn benoeming.54 (Afb. 12)

Holberg bezocht de Nederlanden meerdere keren – in
ieder geval in 1704-1705, opnieuw aan het begin van zijn
Grand Tour, in 1714, en weer in 1725.55 In 1711 en 1713
verscheen zijn ‘Geschiedenis van de belangrijkste Euro-
pese staten’, met in deel twee (= ‘Anhang’) – naast geschie-
denis – een beschrijving van de Nederlanden. In dit
karakteriserende gedeelte – hij was toen nog maar één keer
in Holland geweest – komt de inmiddels bekende versregel
‘Tellurem fecère Dii, sua littora Belgae’ voor, die vergezeld

gaat van de toeschrijving daarvan aan ‘de Hollandse 
dichter Pickaerne’ (sic)!56 (Deens: ‘den Hollandske Poët
Pickaerne’) De Schotse dichter en medicus Pitcairne 
‘genaturaliseerd’ tot Hollander in het jaar van zijn over-
lijden – een knotsgekke toestand! Dit merkwaardige feit
werd voorafgegaan door een zin die hier integraal wordt
weergegeven. Hij schreef: “De Graentser som Naturen vaa
andere Staeder haver sat for havet, er udi holland satte ved
Mennistens haender.” Letterlijk vertaald: “De grenzen die
de natuur op andere plaatsen aan de zee heeft gesteld, zijn in
Holland door handen van mensen gelegd.” In 1713 noemde
hij God dus niet en schreef hij over ‘de natuur’ als de factor
die de grenzen stelt (= de kusten bepaalt).57

Dit is nogal een verschil met een latere publicatie. In 1745
deed hij opnieuw een kenschets van de Nederlanden het
licht zien, waar hij intussen nog minimaal drie keer was 
geweest. Zijn ideeën over natuur, natuurwetten, metafysica
en God waren intussen belangrijk veranderd. Hij was 
inmiddels een ‘moraalfilosoof’ en schrijver en hij had zich
(nog) verder afgewend van de natuurwetenschappen en de
metafysica. Hij was intussen vooral geïnteresseerd geraakt
in moraliteit – goed en kwaad – geestelijkheid en godde-
lijkheid en aards rationalisme. Vanuit dit standpunt was
hij ook nauwelijks meer te rekenen tot de avant garde van
grensverleggende metafysici en onderzoekers als Isaac
Newton of Robert Boyle. Zelfs Newtons Principia was niet
aan hem besteed. Het resultaat van deze weerzin tegen 
metafysica is misschien zichtbaar in de variant op de eerste
zin van ‘Tellurem fecere Dii, sua littora Belgae’ die hij 
in 1745 een plaats gaf in een van zijn beroemde brieven.
Een vertaling van Ludvig Holbergs, in vier regels gegoten
Deense vers luidt: (Afb. 13)
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13. Detail uit Ludvig Holbergs Trende epistle til […] liv 
og levnet […], (uitgave 1745), blz. 319, met in het Deens
duidelijk: ‘God schiep de aarde, maar de Nederlanders
maakten hun eigen land.’ Bron: P.D., (Google Books)



‘De aardbol [= aarde] is door God gemaakt,
maar de Nederlanders
hebben hun plaats op aarde
met hun eigen handen gevormd.’ 58

Het is duidelijk dat Holberg hier een formulering neerzette
die de lading van ‘God schiep de aarde, maar de Nederlan-
ders maakten hun eigen land’ volledig dekt! Hij goot een
klein gedeelte van zijn uit 1713 daterende beschrijving in
poëtische vorm, waarin een tegenstelling tussen Gods
schepping en de menselijke ingrepen daarin, tot uiting
komt. Het resultaat is flink korter dan Frasers epigram 
(dat via Pitcairne bekendheid kreeg), wat de puntigheid
ervan ten goede komt, maar het geeft vooral het de essentie
van Holbergs opvatting zonder omweg weer. Of hij voor
dit uiterst compacte vers een eerder voorbeeld heeft gehad,
werd niet achterhaald. Maar het mag worden aangenomen
dat Holberg geen metafysisch karakter (meer) toeschreef
aan de ‘natuur van de dingen’ en dat hij bewust de vers-
regels wegliet die daarop (zouden kunnen) zinspelen. 
(Afb. 14)
Zo muntte Ludvig Holberg in 1745 het gezegde: ‘God
schiep de aarde, maar de Nederlanders maakten hun eigen
land’ – zij het in de woorden ‘hun plaats op aarde’. 
En dat is net even anders dan: ‘zij maakten hun eigen kusten’
of ‘hun eigen oevers’ – zoals het zo vaak is gezegd.

CONCLUSIE
Toen begonnen werd met zoeken naar de oorsprong van
het gezegde ‘God schiep de aarde, maar de Nederlanders
maakten hun eigen land’ werd niet verwacht dat er zoveel –
meestal genegeerde – aanwijzingen bestaan voor een 
auteurschap van de Schotse medicus Archibald Pitcairne.
Diens van oudsher in het Latijn gestelde versie is talloze
malen in 18de-eeuwse literatuur vermeld, maar uitgere-
kend in ons eigen land worden tot op de dag van vandaag
verkeerde (Voltaire, Huet – die nog de beste papieren
heeft), vage (‘een buitenlander’) of ook anonieme (‘een oud
Nederlands gezegde’) toeschrijvingen gedaan. Dat de in
verschillende bronnen genoemde Pitcairne zich (b)lijkt te
hebben gebaseerd op een nog ongeveer 25 jaar voor zijn
eerste versie op papier gezet voorbeeld, was een toevallige,
maar heel bijzondere ontdekking. Ene James Fraser of
Kirkhill, een veelzijdig ontwikkelde, Schotse theoloog
nam vrijwel dezelfde regels – inclusief een vrije Engelse
‘vertaling’ ervan op in een reisverslag. Dit verslag van zijn
Grand Tour in de jaren 1657-1660 – met een bezoek aan de
Nederlanden in 1659 – dateert van tussen 1659 en 1670,
waarna het handschrift eeuwenlang onopgemerkt bleef.
Van Strien bestudeerde het, maar hij moet het leeftijds-
verschil van Pitcairne en Fraser over het hoofd hebben 
gezien: het lofdicht op de Hollanders, dat begint met 
‘Tellurem fecere Dii, sua littora Belgae’, stond al op papier,
ver voordat Pitcairne in de Nederlanden aankwam. Het 
gedicht kan via verschillende wegen tot Pitcairne gekomen
zijn, maar zekerheid hierover bestaat niet. Een opmerkelijk
feit aan de letterlijke verwoording van het gezegde is, dat
in oudere versies meestal wordt gesproken van ‘hun oevers’
of ‘hun kusten’ (‘their shores’) in plaats van ‘hun eigen land’.
De eerste keer dat dit laatste werd gevonden, was in 1745
bij de Noors-Deense auteur Ludvig Holberg, die in dat jaar
schreef: ‘De aardbol [= aarde] is door God gemaakt, maar
de Nederlanders hebben hun plaats op aarde [= hun land]
met hun eigen handen gevormd.’

De Latijnse oorsprong van het gezegde ligt dus ergens tus-
sen 1659 en 1670 en de Schotse theoloog James Fraser of
Kirkhill kan worden beschouwd als de auteur. De vanuit
het Latijn in een landstaal overgezette versie stamt uit 1745
en is van de hand van de Ludvig Holberg.

14. Ludvig Holberg. Een weinig bekend portret, 
vervaardigd door graveur J.B. Brühl, 

voorin Trende epistle til […] liv og levnet […], 
(uitgave 1745). Bron: P.D., (Google Books)
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