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e e N  H i s t o R iC U s  V e R dwa a lt

in oktober 2003 stopte ik voor de komende winter J.B. Kans vertaling1 

van de lof der Zotheid van Erasmus van Rotterdam in mijn reisbaga-
ge. ik kon toen niet vermoeden dat dit in gewicht en omvang bescheiden 
boekje mij jaren bezig en aan het werk zou houden. wat mij het eerste 
opviel bij de lezing ervan, was dat de lof der Zotheid ook een gedetail-
leerd beeld van de tijd van zijn ontstaan herbergt. dit tijdsbeeld sluit 
op verschillende punten naadloos aan bij wat de Zwitser Jacob Burck-
hardt beschreef in zijn klassieke werk: Die Kultur der Renaissance 
in Italien,2 dat in het Nederlands verscheen als De Cultuur der Itali-
aanse Renaissance. wat hij als historicus omstreeks 1860 ontdekte en 
beschreef, had erasmus kort na 1500 met eigen ogen gezien.

Vervolgens rees het vermoeden dat het beeld van de mens, dat in het 
begin van de lof der Zotheid wordt ontwikkeld, afgezet kan zijn tegen 
een andere visie op het menselijk bestaan. in 1970 heeft de italiaan-
se geleerde, Eugenio Garin,3 al gewezen op de samenhang tussen de 
Oratio de Dignitate Hominis of Rede over de Menselijke Waardig-
heid van Giovanni Pico 4 della Mirandola e Concordia en de lof 
der Zotheid van Erasmus van Rotterdam. inmiddels was ik ver verwij-
derd van mijn eigen onderzoeksterrein, dat tijdens mijn studie steeds in 

Voorwoord

1.  Desiderius Erasmus; De Lof der Zotheid, vertaald door Mr.Dr. J.B. Kan, (amster-
dam: wereldbibliotheek, z.j.)

2.  Jacob Burckhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien, Her. Horst Günther, 
insel ed. 1997 (Frankfurt am Main | leipzig: insel Verlag, 1982); Nederlandse uitgave: 
Jacob Burckhardt: De Cultuur der Italiaanse Renaissance, (Zeist: Uitgeversmaat-
schappij w. de Haan NV, 1957).

3.  Eugenio Garin: ‘erasmo e l’ Umanesimo italiano’ in: Giornale Critico della Filosofia 
Italiana, Quarta seria, Volume ii pag. 1–13 (Firenze: G.C. sansoni editore, 1971).

4.  Giovanni Pico della Mirandola e Concordia: Oratio de Dignitate Hominis, ver-
taald door dr. j. Hemelrijk, (arnhem: Van loghem en slaterus, 1962).
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de 18e eeuw lag. Erasmus en Giovanni Pico schreven uitsluitend in 
het latijn. Mijn kennis van die taal was gaandeweg verdampt. Gelukkig 
kon ik over verschillende vertalingen beschikken.

Nadere beschouwing van de Oratio van Giovanni Pico maakte duidelijk 
dat in de lof der Zotheid tweemaal wordt gezinspeeld op de Oratio: de 
eerste keer zijdelings en min of meer bedekt, de tweede keer nagenoeg 
onverhuld en onmiskenbaar. dit laatste en andere overwegingen deden 
de gedachte opkomen dat de lof der Zotheid niet in één keer is geschre-
ven, zoals algemeen wordt aangenomen, maar dat dit werk bestaat uit 
teksten die afzonderlijk ontstonden en later als een eenheid zijn gepu-
bliceerd. 

Het is bekend dat Erasmus aan de eerste gedrukte uitgave van 1511 in 
1514 een aantal fragmenten toevoegde, die voortaan tot de vaste in-
houd van de lof der Zotheid behoren. deze hebben alle betrekking op 
theologen en de theologie. we vinden ze niet alleen terug in de hoofd-
stukken 53 (over Godgeleerden) en 54 (over Religieuzen en Monniken), 
maar ook aan het slot van de lof der Zotheid in de hoofdstukken 63 en 
65. de toevoegingen uit 1514 zijn niet van betekenis voor deze studie.

Het theologische deel – hoofdstuk 63 tot en met 68 – is door de engelse 
geleerde, prof. M.A. Screech,5 beschreven en diepgaand geanalyseerd 
in zijn studie: Erasmus: Ecstasy and the Praise of Folly.

inmiddels was de historicus steeds verder afgedwaald en op het terrein van 
de literatuur–wetenschappen terechtgekomen. dankzij prof. Screech 
kon hij het terrein van de theologie grotendeels ontlopen.

als ik de inhoud van de lof der Zotheid later ter sprake breng, neem ik 
de tekst van de uitgave van 1511 als uitgangspunt. deze is weliswaar 
nooit opnieuw als zodanig uitgegeven, maar herkenbaar gemaakt in de 
uitgave van de engelse vertaling, die Clarence H. Miller 6 in 1979 

5.  M.a. Screech. Erasmus: Ecstasy and The Praise of Folly (london: peregrine Books, 
1988)

6.  Desiderius Erasmus: The Praise of Folly vertaald door Clarence H. Miller, 2003, 
(New Haven and london: Yale University press, Nota Bene Book).
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publiceerde. Uiteraard is dit ook het geval in de latijnse uitgave van de 
Volledige Werken7 van Erasmus, die in Nederland bezig is te verschij-
nen.

de citaten uit de lof der Zotheid in deze studie zijn alle ontleend aan de 
vertaling van J.B. Kan, die zijn zoon, A.H. Kan, in september 1912 uit-
gaf en van een notenapparaat voorzag. J.B.. Kan had in 1898 ook een 
uitgave van de latijnse tekst8 gepubliceerd. omwille van de leesbaar-
heid zijn het taalgebruik en de spelling op verschillende plaatsen door 
mij gemoderniseerd. de citaten in de moderne talen zijn alle in het 
Nederlands gesteld. Zij zijn bij de eindnoten, in de oorspronkelijke lij-
ke taal weergegeven.

deze studie ontstond op een plaats, ver verwijderd van een universitai-
re bibliotheek met een brede internationale collectie, de computer was, 
toen ik mijn professionele leven beëindigde, nog net niet het onmisba-
re hulpmiddel voor iedereen, dat het inmiddels wel is. in zijn particulie-
re leven kon de schrijver zich tot nu toe handhaven zonder pC. Maar de 
tijden veranderen; hij houdt zich aanbevolen voor op- en aanmerkin-
gen en ontvangt ze graag óf via de uitgever óf via het e-mail-adres dat 
hieronder volgt.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer Van Kan, die namens anti-
quariaat Hofman in Utrecht er steeds voor zorgde, dat relevante litera-
tuur zijn weg vond naar sferracavallo op sicilië.

Het lijkt mij verantwoord om de in deze studie ontwikkelde hypothesen te 
publiceren, al was het maar om nader onderzoek op gang te brengen. er 
zullen ongetwijfeld ‘aren gelezen kunnen worden achter de maaier’.

tenslotte, deze studie dient gelezen te worden met de volledige tekst van 

7.  Desiderius Erasmus: Moriae Encomion id est Stultitia Laus, ed. Clarence H. Mil-
ler, saint louis Missouri in: Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordinis iv, 
tomus iii (amsterdam  |  oxford: North Holland publishing Company, 1979)

8. Desiderius Erasmus: Laus Stultitia Uitgegeven door Mr. Dr. J.B. Kan, (`s-Graven-
hage: Martinus Nijhoff, 1898)
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d e  l o F  d e R  Z o t H e i d  e e N  s p i e G e l

wat kan erasmus van Rotterdam ertoe hebben gebracht om in zijn lof der 
Zotheid een kosmos te ontwerpen, waarin narren en mensen die voor 
dom, voor dwaas of voor naïef doorgaan, de gelukkigste mensen blij-
ken te zijn?

Hoe kon het gebeuren dat dezelfde lof der Zotheid een spiegel werd, waar-
in ieder van ons zich vandaag – 500 jaar later – kan herkennen? Niet 
alleen alle leeftijden passeren in de lof der Zotheid de revue, ook alle 
‘rangen en standen’: van de advocaat, die met zijn gedraai een landgoed 
‘bij elkaar praat’ tot een bedrogen echtgenoot; van de vrome ziel, die zich 
steeds ieder werelds genoegen ontzegt tot de even arrogante als brutale 
zakenman; van de ijdele politicus tot de eenvoudige burger, die zich met 
verzinsels en goedkope redeneringen ‘het bos laat insturen’. wie hij of 
zij ook is, niemand kan eraan ontkomen zichzelf te ontmoeten in de lof 
der Zotheid. wie liever niet in de spiegel kijkt of niet om zichzelf kan 
lachen, doet beter de lof der Zotheid ongelezen weg te leggen. een der-
gelijke kosmos kon alleen worden beschreven door iemand die, evenals 
de bewoners van Florence in de 15e eeuw, beschikte over ‘scherpe ogen en 
een kwade tong’.

erasmus houdt ons niet alleen een spiegel voor. in de lof der Zotheid wor-
den wij ook allemaal onder één noemer gebracht: zotten zijn wij en 
dwazen in ons dagelijks doen en laten. dit wordt ons duidelijk gemaakt 
door de Godin van de Zotheid: stultitia heet zij in het latijn en Moria 
is haar naam in het Grieks. Zij houdt een lofrede op zichzelf in de vorm 
van een betoog, waarin zij wil aantonen dat zij de hele wereld in haar 
macht heeft, ‘zelfs de machtigste heersers’. de dwaasheid, waaraan wij 
zijn onderworpen, schuilt niet in de mensen of de dingen zélf of in een 
bepaalde situatie. stultitia toont aan dat de dwaasheid aan de opper-

Opmerkingen over de inhoud



8

vlakte komt en zich manifesteert in ons gedrag: dat wil zeggen in onze 
manier van omgaan met geld, met geloof, met elkaar en – ten diep-
ste – met onszelf, als wij optreden op het ‘schouwtoneel dat de wereld 
is’, waarop wij allen maskers dragen. als het waar is dat men de gelovi-
ge herkent aan het gedrag, dat hij vertoont, dan gaan wij allen – zonder 
uitzondering – bij stultitia ‘ter kerke’.

H e t  G e e s t e l i j k  k l i M a at

erasmus maakte er geen geheim van dat hij een bewonderaar was van de 
satiricus Lucianus. deze leefde in het midden van de 2e eeuw na Chr. en 
schreef in het Grieks. erasmus vertaalde een aantal van zijn geschriften 
in het latijn: één ervan droeg hij op aan Christopher Urswick, een 
hoge dienaar van de engelse koning Hendrik vii. in een begeleiden-
de brief klinkt het enthousiasme van erasmus door. Het is niet alleen 
de stijl van Lucianus die zijn bewondering afdwingt. ook de onder-
werpen, die hij aanroert, spreken tot de verbeelding van erasmus. Hij 
noemt de kritische instelling van Lucianus ten opzichte van geleer-
de tijdgenoten en – verderop in de brief – de tegenstelling, die bestaat 
tussen een arm maar opgewekt mens die tevreden is met zijn lot én het 
zorgvolle bestaan van hen die rijk en machtig zijn. Beide thema’s zul-
len later in de lof der Zotheid opduiken. erasmus schrijft over Lucia-
nus: ‘Hij mengt ernst met luim en luim met ernst. Hij zegt de waarheid 
met een lach, en lacht als hij de waarheid zegt. Hij beeldt de gewoonten, 
de passies, de ambities van de mensen uit als met het penseel van een 
schilder… Geen komedie, geen satire, is uit het oogpunt van stichting, 
zo goed als van vermaak, met zijn dialogen te vergelijken’.9

in haar studie Under the Pretext of Praise onderzoekt Sr. Geraldine 
Thompson csj10 een aantal werken van erasmus, waaronder de lof der 
Zotheid. in de inleiding wijst zij erop dat de satire niet kan bestaan zon-
der een slachtoffer. wie de lof der Zotheid met enige aandacht leest, kan 

9.  Desiderius Erasmus: ‘Brief aan Christopher Urswick’ in: De Correspondentie van 
Desiderius Erasmus, deel 2, pag. 111, (Rotterdam: Uitgeversmaatschappij ad donker 
bv, 2004)

10. sister Geraldine Thompson csj, Under the Pretext of Praise, pag. 45–48 (toronto 
and Buffalo: University of toronto press, 1973)
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het niet ontgaan, dat stultitia ‘wijzen’ of ‘geleerden’ consequent nega-
tief benadert. Vanaf de eerste hoofdstukken tot en met de afsluiting van 
haar betoog in hoofdstuk 61 liggen intellectuele vorming en de intel-
lectueel gevormde ‘onder vuur’. de laatste wordt met zijn gezwoeg, zijn 
tobberige onzekerheden en zijn zwak ontwikkelde sociale vaardigheden 
afgezet tegen de gelukkige dwaas, die altijd aan het langste eind lijkt te 
trekken. de domoor, de naïeveling is de gelukkigste onder de mensen, 
het ‘zieltje zonder zorg’, dat geen gevaren ziet, nergens bang voor is en 
overal prettig wordt ontvangen. Hij is niet ‘bedorven’ door intellectue-
le vorming. Huizinga heeft in een rede in 1936 in Rotterdam op dit as-
pect in de lof der Zotheid gewezen en doen uitkomen: ‘hoe erasmus hier 
uit een mozaïek van klassieke gezegden allerkunstigst een levensleer ont-
werpt, die als proeve van volstrekt anti-intellectualistische filosofie meer 
dan een lachend applaus alleen verdient… stultitia geeft een levensfi-
losofie. Zij stelt zich tegenover een intellectuele levensbeschouwing aan 
existentiële zijde. Zij prijst het bestaan boven het kennen’.11

de vraag dringt zich op waarom de keuze zo uitvalt. Huizinga wijst in 
dezelfde rede op een zekere overeenkomst met het denken van Jean 
Jacques Rousseau (1712-1787), die de onbedorven natuur stelde te-
genover de bedorven cultuur van zijn tijd, zoals hij die beleefde. Na-
tuurlijke vitaliteit en spontaneïteit stelde hij tegenover gekunsteldheid, 
onwaarachtigheid en dubbelhartig gedrag. stultitia presenteert zichzelf 
aan het begin van de lof der Zotheid als de belichaming van spontane-
iteit. Zij verwijst in haar betoog meer dan eens naar Moeder Natuur. in 
hoeverre het begrip natuur dat stultitia hanteert, samenvalt met dat 
van Rousseau is een vraag, die hier onbeantwoord moet blijven. Wal-
ter Kaiser geeft in Praisers of Folly zijn invulling aan het begrip, zo-
als dat bij erasmus opgevat kan worden: ‘Natuur, en in het bijzonder de 
menselijke natuur, is Gods schepping en een kracht ten goede, die mits 
onbedorven en zonder beperking, de mens leidt naar God en christe-
lijk leven.’ 12

11. Johan Huizinga: Erasmus’ maatstaf der dwaasheid in: Verzamelde Werken deel vi 
pag. 231–232 (Haarlem: H.d. tjeenk willink & Zoon N.V., 1950).

12. Walter Kaiser in Praisers of Folly pag. 97 (Cambridge Massachusetts: Harvard Uni-
versity press, 1963): ‘For erasmus, the humanist and alumnus of deventer, nature, and 
human nature in particular, was the creation of God and a force for good which, if uncor-
rupted and unresticted, would lead man to God and the Christian life.’
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e N G e l s e  C o N N e C t i e s

wie zich wil verdiepen in de wordingsgeschiedenis van een geschrift, doet 
er goed aan zich de vraag te stellen voor wie het werk bestemd kan zijn 
geweest of met het oog waarop het werk kan zijn geschreven. op de 
eerste vraag geeft erasmus zelf het antwoord. in zijn Brief met Op-
dracht, die aan iedere uitgave van de lof der Zotheid voorafgaat, noemt 
hij niet alleen Thomas More, maar ook ‘de even geleerde als dierbare 
vrienden’ die hij in engeland had achtergelaten. Het is niet ondenkbaar 
dat zijn engelse relaties de directe aanleiding waren voor het ontstaan 
van de lof der Zotheid.

Hoe waren deze contacten tussen erasmus en zijn engelse vrienden tot 
stand gekomen? Het toeval speelde hierbij een belangrijke rol. in de 
laatste jaren van de vijftiende eeuw gaf erasmus – als student – in pa-
rijs privé-les in het juiste gebruik van het latijn. Zodoende voorzag hij 
in zijn onderhoud. in 1498 behaalde erasmus het baccalaureaat in de 
theologie20 aan de parijse Universiteit. de doctorshoed wilde hij be-
machtigen aan een italiaanse universiteit, maar daarvoor ontbraken 
hem de middelen. de jonge engelse edelman William Blount, lord 
Mountjoy, was een van zijn leerlingen. Hij nodigde erasmus uit hem 
te vergezellen, toen hij naar zijn vaderland wilde terugkeren. Zo ver-
lieten beiden in de zomer van 1499 parijs. in engeland werden de rollen 
omgedraaid: de leermeester werd leerling: op verschillende landgoe-
deren leerde erasmus jagen en paardrijden. de jonge Blount bleek toe-
gang te hebben tot het engelse hof en wij zullen hem steeds in hoge 
koninklijke dienst aantreffen. Voor erasmus was hij zijn leven lang een 
weldoener. Via de jonge Blount ontmoette erasmus de 21-jarige Tho-

Opmerkingen over de aanleiding

20. A.G. Dickens & Whitney R.D. Jones, Erasmus — the Reformer, p. 31(london: Methuen 
publishing ltd., 2000) 



r   Hans Holbein d.j.
 William Warham; krijttekening van 

de aartsbisschop van Canterbury [ zie 
ook pagina 18 ] 



r Hans Holbein d.j. 
 John Fisher

 krijttekening van de bisschop van Rochester en 
kanselier van de Universiteit van Cambridge
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erasmus deelt zijn publiek nadrukkelijk mee dat hij in de lof der Zotheid 
‘geen namen noemt’. ook toen hij later werd aangevallen, legde hij hier-
op de nadruk. in de bekende Brief aan Maarten van Dorp schrijft hij: 
‘aanmanen was mijn doel, niet aanvallen; helpen, niet kwetsen; een 
ethisch leven, stimuleren, niet blokkeren.’ 24

Sr. Geraldine Thompson verwoordt – naar mijn mening – de bedoe-
ling van erasmus nauwkeurig, als zij schrijft: ‘erasmus had een opval-
lend geloof in de mogelijkheid van de mens om te leren, en in de rol van 
de leraar om hem niet alleen humanistische geleerdheid bij te brengen, 
maar ook deugd.’25

als erasmus geen namen noemt, dan betekent dat niet, dat er in zijn lof 
der Zotheid geen personen uit de historische werkelijkheid voorkomen. 
Paus Julius II, de Verschrikkelijke is gemakkelijk te identificeren voor 
wie Julius Exclusus 26 kent, een satire van erasmus waarin deze paus de 
toegang tot de hemel wordt ontzegd.

Erasmus 

en de Oratio de Dignitate Hominis van
G I OA N N I  P I C O

24. Desiderius Erasmus, ‘Brief aan Maarten van dorp’, vertaald door Harm-Jan van 
Dam in: Verzameld Werk van Desiderius Erasmus, deel 2 Lof en Blaam, p. 170 
(amsterdam:  athenaeum-polak & van Gennep, 2004)

25. sr. Geraldine Thompson csj, o.c. p. x: ‘erasmus’ remarkable belief in the teachabili-
ty of man, and in the educator`s role in bringing him not only to humane learning but to 
goodness.’

26. Desiderius Erasmus, Julius Exclusus, vertaald door Harm-Jan van Dam in: Verza-
meld Werk van Desiderius Erasmus, deel 2, “lof en Blaam” p. 193 vv (amsterdam:  
athenaeum-polak & van Gennep, 2004)
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Nog een andere historische persoonlijkheid laat zich tussen de regels ont-
dekken. tot in de helft van het tweede of Londense deel waart zijn 
geest door de lof der Zotheid, bedekt weliswaar, maar duidelijk herken-
baar voor wie de Oratio de Dignitate Hominis kent. de auteur daar-
van was de even rijke als geniale Giovanni Pico della Mirandola 
e Concordia. Hij beschikte over een encyclopedische kennis van al-
les wat er op godsdienstig en wetenschappelijk gebied kon worden ge-
weten in zijn tijd. Hij sprak niet alleen Grieks en latijn, maar was ook 
vertrouwd met Hebreeuws en arabisch. Hij zocht in deze sterk uiteen-
lopende culturen vooral naar datgene wat deze met elkaar verbond. in 
1487, vierentwintig jaar oud, daagde hij de gehele geleerde wereld van 
zijn tijd uit tot een publiek debat over 900 stellingen of Conclusiones, 
die hij had opgesteld. dit debat zou in Rome gehouden worden in aan-
wezigheid van de paus en hoge kerkelijke autoriteiten. deze laatste ver-
hinderden dat het debat plaats vond: 13 van de 900 stellingen konden 
de toets der kritiek van de kerk niet doorstaan; Giovanni Pico werd 
zelfs vervolgd. Het is goed te bedenken dat zijn geestelijke ontwikke-
ling niet stagneerde na de teleurstellende ervaring met het openbare 
debat Zijn indrukwekkende productie in de zeven jaar, die hem nog wa-
ren gegeven, bewijzen dat afdoende. eveneens is het belangrijk te be-
seffen dat de Oratio, die bij de opening van het debat gehouden had 
moeten worden, tot verboden lectuur werd verklaard. Giovanni Pico 
overleed op 31–jarige leeftijd in Florence in 1494. de verspreiding van 
zijn Oratio werd in de laatste jaren van de vijftiende eeuw op gang ge-
bracht door zijn neef, Gianfrancesco della Mirandola. erasmus 
was waarschijnlijk voor het eerst in parijs in aanraking gekomen met 
het gedachtegoed van Giovanni Pico door Robert Gaguin,27 die werk 
van Pico vertaalde en hem, naar het schijnt, persoonlijk heeft gekend. 
John Colet behandelde in 1499 in oxford Giovanni Pico`s Hepta-
plus. Thomas More vertaalde in 1504 een levensbeschrijving van hem 
in het engels. deze was opgesteld door zijn neef, Gianfrancesco Pico 
della Mirandola. More vertaalde ook drie Brieven en enkele ver-
handelingen. Hij voelde zich sterk verwant met Giovanni Pico, schrijft 
Andrè Prèvost in zijn studie over More.28 erasmus̀  waardering voor 

27. Eugenio Garin, o.c. p. 7
28. Andre prevost, Thomas More et la crise de la pensée Européenne , p. 66- 67 (paris: 

Maison Mame, 1969).
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d e  l o F  d e R  Z o t H e i d  e e N  C o N F e R e NC e ?

Het gesproken woord was tot het verschijnen van het eerste gedrukte 
boek in europa het dominerende communicatiemiddel in kerk, staat 
en maatschappij. Het eerste gedrukte boek verscheen in 1456. de cul-
tuur van het gesproken woord had toen een lange en rijke geschiedenis 
achter zich. de lof- of pronkrede nam daarin een voorname plaats in. 
in de dagen van erasmus behoorde de retorica of redenaarskunst nog 
tot een onmisbaar onderdeel van een goede opvoeding. lofredes vorm-
den de vaste aankleding van elk evenement in de privé-sfeer en het pu-
blieke leven. Zelf trad erasmus op bij de behouden thuiskomst van zijn 
landsheer, Philips de Schone, in Brussel op 6 januari in 1504. wie nu 
in de lof der Zotheid een gecultiveerde toespraak denkt aan te treffen, 
komt bedrogen uit. de spreekster, stultitia, deelt van tevoren mee, dat 
zij zich aan geen enkele regel wenst te houden en van plan is om ‘voor 
de vuist weg sprekend’ alles te zeggen wat haar voor de mond komt.

in de eerste gedrukte uitgave van de lof der Zotheid van 1511 staat in de-
zelfde lettergrootte als de titel van het werk afgedrukt het woord De-
clamatio. op de vraag wat wij daaronder moeten verstaan, wordt door 
verschillende vertalers soms een ander antwoord gegeven. een wille-
keurige greep:

J.B. Kan, 34 Voordracht van Erasmus van Rotterdam
A. Dirkzwager en A.C. Nielson, 35 Toespraak van Moria
A.J. Hiensch, 36 Een stilistische oefening van Erasmus van Rotterdam
Clarence H. Miller, 37 A declamation by Erasmus of Rotterdam

Opmerkingen over de vorm

34. Mr. dr. J.B. Kan, o.c. pag . 6( zie noot 1)
35. Desiderius Erasmus, De Lof der Zotheid, vertaald door Mr. A. Dirkzwager Czn en 

A.C. Nielson, (amsterdam: Uitgeverij H.j. paris N.V., 1971) p. 15
36. Desiderius Erasmus, De Lof der Zotheid, vertaald door A.J. Hiensch, p. 11, (Utrecht 

/antwerpen: Het spectrum BV, 1969) prisma Nº 1359.



r   Erasmus, Moriae Encomium, titelblad; 
de uitgave van Matthias Schürer, 1511 
straatsburg [ exemplaar Bayerische 

 staatsbibliothek , München]



r  Anthonie van Dijck, Erasmus ; 
  ets van omstreeks 1630, naar een schilderij 

van Hans Holbein de Jongere; Fitzwilliam 
Museum te Cambridge.
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  d e  a F ko M s t  Va N  d e  s p R e e k s t e R ,  s t U lt i t i a

Het doet – naar mijn mening – geen afbreuk aan de tekst van stultitià s 
Rede, als ik vast stel, dat zij pas in Hoofdstuk 7 met haar betoog van wal 
steekt.

stultitia begint met de beschrijving van haar afkomst en geboorteplaats. 
Walter Kaiser wijst erop, dat zij dat aanvankelijk doet vanuit de ont-
kenning, met andere woorden: van wie zij niét afstamt en waar zij niét 
vandaan komt. de toon is zelfverzekerd, uitdagend en vertoont cabare-
teske trekken. stultitia weet heel goed dat zij spreekt voor een publiek, 
dat vertrouwd is met de godenwereld van Grieken en Romeinen. ieder-
een weet, dat jupiter daarin de oppergod is. stultitia rekent daarmee 
direct af: háár vader plutus – de god van het geld – is de oppergod. Hij 
heeft alle andere goden in zijn macht. Hij verwekte stultitia bij een jon-
ge, geestige nimf, na een avond met te veel drank. de gezinssituatie 
van jupiter steekt daarbij schril af. Zijn huwelijk onderscheidt zich door 
veel echtelijke onenigheid. de zoon, Vulcanus, had daaraan zijn man-
ke been overgehouden. Hij was immers door zijn vader in een boze bui 
van de olympus afgegooid. de dochter pallas athene – Minerva in het 
latijn – was altijd het toonbeeld van intelligentie en bedachtzaamheid. 
Nu wordt zij door stultitia afgeschilderd als een nors en chagrijnig per-
soon. de geboorte van stultitia verliep langs natuurlijke weg, niet zoals 
die van pallas athene: zij aanschouwde het levenslicht via het hoofd 
van jupiter, haar vader. Bovendien waren de ouders van stultitia niet 
verbonden ‘door die vervelende huwelijksband’. 

stultitia aanschouwde het levenslicht op de eilanden der Gelukzaligen. Zij 
was een baby, die veel lachte. als zij opmerkt: ‘men meent immers van-
daag, dat het voor iemands aanzien een hoogst belangrijk verschil maakt, 
op welke plaats hij voor het eerst zijn gekrijt heeft laten horen’, wijst zij 
op iets waarvan ook erasmus zijn gewoonte maakte. Na zijn promotie 
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tot doctor in de theologie in turijn in 1506, noemt hij zich consequent 
desiderius erasmus Roterodamus — afkomstig uit Rotterdam. dit ge-
bruik kon praktisch nut hebben in de internationale gemeenschap van 
docenten en studenten, die de europese universiteitssteden, zoals parijs 
en Bologna, bevolkte. 

s t U lt i t i a  s t e lt  H a a R  s ta F  Vo o R 

e N  V e R ko N d i G t  H a a R  s t e l l i N G

Walter Kaiser wijst erop dat in de Griekse lofrede – Encomion – de ver-
melding van de afkomst en de herkomst van de spreker een vast on-
derdeel van de lofrede vormde. Het mag duidelijk zijn dat stultitia dit 
onderdeel gebruikt om de toon te zetten van haar rede en om de lachers 
op haar hand te krijgen.

dit zal zeker lukken, als zij haar staf gaat voorstellen. deze bestaat uit de 
personificatie van een aantal maatschappelijke deugden en ondeugden, 
waaronder enkele van de hoofdzonden. Van haar assistentes waren de 
eerste twee tevens haar voedster. allen hebben zij Griekse namen.

 Methe = dronkenschap
 Apaedia = onwetendheid
 Philautia = eigenliefde
 Kolakia = vleierij
 Lethe = vergeetachtigheid
 Misoponia = werkschuwheid
 Hedone = genotzucht
 Anoia = onverstand
 Tryphe  = weelderigheid

Verwijzen de 9 assistentes van stultitia naar de 9 muzen van apollo? twee 
heren maken de staf compleet:

  Komos   =  drinkgelag
 Negretos Hypnos  =  vaste slaap

viii
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als wij de inhoud van het Eerste of Italiaanse Deel van de lof der Zotheid 
overzien, dan vinden we daarin eerst de stelling, die stultitia in haar 
rede wil waarmaken en daarna een schets van de mens en zijn gedrag 
in een scala van voorkomende situaties. stultitia tekent de mens in de 
gedragingen, die aan zijn geboorte vooraf moeten gaan, in zijn ver-
schillende leeftijdsfasen, in de omgang met zichzelf en met anderen – 
zowel in intieme kring als daarbuiten – en ook wanneer hij zich van 
zijn medemens wil onderscheiden. tenslotte vinden wij de mens gete-
kend als enkeling, die zichzelf verloochent om niet geïsoleerd te wor-
den.

de tekst is zuiver beschrijvend en berust geheel op waarneembaar men-
selijk gedrag, en op indrukken die in italië zijn opgedaan. Clarence 
Miller verwijst in een voetnoot naar het commentaar van Listrius, 
waarin hij dit laatste met een voorbeeld illustreert.67 ter vergelijking 
worden voorbeelden aangehaald uit de klassieke oudheid. de toon is 
luchtig en uitdagend, ontdaan van vinnigheid en bijtende kritiek. de 
scherpte van de tekening wordt verzacht doordat stultitia het gedrag 
als ‘dwaasheid’ aanmerkt en als zodanig benoemt.

polemiek is afwezig, en voor zover zij in de richting van de Oratio van 
Giovanni Pico voorkomt, is zij versluierd voor niet-ingewijden, en 
herkenbaar voor de naaste vrienden van erasmus, voor wie deze tekst 
naar alle waarschijnlijkheid is geschreven. Het is een persoonlijk stuk, 
waarin erasmus zelf tot twee keer toe kan worden herkend: aan het be-
gin en aan het slot

Het Eerste of Italiaanse deel
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67. Clarence H Miller, o.c., p. 10 voetnoot 8
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als stultitia in Hoofdstuk 30 de draad van haar betoog weer opneemt, 
roept zij met meer nadruk dan bij het begin van het eerste deel de 
Muzen van de Helicon aan deze negen dochters van jupiter, die elk een 
tak van kunst onder hun hoede hebben, lijken hier beter van pas dan de 
staf die stultitia eerder voorstelde.

d e  s t o ïC i j N e N

Zij begint met haar mening over de stoïcijnen in Hoofdstuk 12 zijn er 
al onvriendelijke dingen over hen gezegd. Nu komt het tot een fron-
tale aanval op hun wijze van denken en handelen. de stoïcijnen stel-
len de rede – het verstand – boven alles, terwijl zij de hartstocht – het 
gevoel – beschouwen als een ziekelijke afwijking.Maar gevoelens kun-
nen ook het goede in de mens opwekken, zegt stultitia, ‘alsof zij geroe-
pen waren om tot deugdzaam handelen aan te sporen’.

Anthony Gottlieb schrijft in zijn geschiedenis van de filosofie, die hij 
‘de droom der Rede’ noemt, over de stoïcijnen: ‘alles is optimaal gere-
geld. Het mag er op het eerste gezicht dan niet altijd zo uitzien, maar de 
stoïci betoogden dat bij een dieper inzicht in de natuur blijkt dat er voor 
alles een goede reden is. Seneca zei dat rampspoed ons ter beproeving 
gezonden wordt, en dat het een verhulde zegen is omdat het ons in staat 
stelt onze volharding…  te ontwikkelen.’ 69

een duidelijk voorbeeld daarvan is de wijze waarop Giovanni Pico in zijn 
Oratio omgaat met de denkbeeldige verliezer in het debat dat hij had 
willen houden. de verliezer moet dankbaar zijn voor de lessen, die hij 
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69. Anthony Gottlieb, o.c. p. 323–324
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uit zijn nederlaag kan trekken. de gevoelens van verslagenheid, teleur-
stelling, schaamte en vernedering worden volkomen genegeerd. stul-
titia wijst zo`n levenshouding hartgrondig af; wie zou iemand, die zo 
denkt en die zichzelf in zijn medemens niet herkent, ooit kunnen ver-
dragen? Zijn gedrag is niet alleen steriel, hij is ook onuitstaanbaar! 

H e t  l e V e N  Va N  d e  M e N s

wie vanaf grote afstand het menselijk bestaan als geheel overziet, zou zich 
erover kunnen verbazen dat maar zo weinigen er voortijdig een ein-
de aan maken. degenen die dat wel doen, zijn meestal geleerden, stelt 
stultitia vast. aan hoeveel gevaren, rampen, ongelukken, ziektes en 
ongemakken is het leven van de mens niet blootgesteld, afgezien nog 
van alles wat men elkaar aandoet.

dankzij de combinatie van onwetendheid, onnadenkendheid en vergeet-
achtigheid – allen assistentes van stultitia – hangen de mensen toch 
aan het leven, en dat tot op hoge leeftijd. stultitià s gedaanteverwisse-
ling [ zie: Hoofdstuk 13 ] draagt daar niet weinig toe bij.

‘Het is immers aan mij te danken, dat men overal grijsaards ziet, bij wie 
zelfs geen schijn van een mens over is,  …of om hen liever in aristopha-
nes̀  woorden te beschrijven, morsig, gebogen, ellendig, rimpelig, kaal-
hoofdig, tandeloos en wellustig. Zij vinden desalniettemin zoveel genot 
in het leven en voelen zich zo jong, dat de een zijn grijze lokken verft, 
de ander door een pruik zijn kaalheid tracht te verbergen, een derde 
tanden gebruikt, die hij misschien vroeger van het een of ander var-
ken geleend heeft, een vierde smoorlijk verliefd is op een meisje en door 
zijn verliefde dwaasheden het nog van ieder jong kereltje wint. want 
dat reeds stokoude grijsaards… een jong deerntje tot vrouw nemen en 
dan nog wel zonder huwelijksgift, terwijl anderen haar gunsten later 
zullen genieten, dit komt zo dikwijls voor, dat het bijna als een lof-
waardige daad beschouwd wordt.’

de intieme omgang van bejaarden met uitgesproken jongere partners, is 
een thema dat in de beeldende kunst in de tijd van het ontstaan van de 
lof der Zotheid geregeld voorkomt. Het Museum Catharijneconvent 

xxx



r  Albrecht Dürer, 
  Der Liebesantrag, kopergravure ont-

staan tussen 1495–98; kupferstich-kabi-
nett te Berlijn. 

 Stultitia gaat in haar Betoog geheel voor-
bij aan de hebberigheid van de ene par-
tij en legt de nadruk op ‘de behoefte die 
bestaat bij de andere partij.’

 Lof der Zotheid xxxii



r  Hans Holbein de J.
  Handen van Erasmus, voorstudie getekend 

met krijt en zilverstift, daterend uit ca. 1523 
[ Louvre ]
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de reputatie van kolakia – vleierij – is niet vlekkeloos, maar dat is niet 
terecht zegt stultitia en het gevolg van een verkeerd gebruik, dat oneer-
lijke mensen van haar maakten. de betekenis van het woord vleien, 
wordt door stultitia danig uitgerekt.

d e  a F G e BRo k e N  a a N l o o p  N a a R  H e t  s l o t 

Va N  H e t  B e t o o G  Va N  s t U lt i t i a

Nadat zij haar assistentes op deze wijze in het juiste licht heeft gesteld, 
gaat stultitia de afronding van haar Betoog voorbereiden in de hoofd-
stukken 45, 46 en 47. Voor haar is op dit moment de cirkel rond: zo-
wel het individu als de groep is aan haar onderhorig gebleken. Zij wordt 
nu zelf weer het middelpunt, zoals aan het begin van haar optreden. 
de afronding van stultitia’ s Betoog volgt pas in Hoofdsuk 61 want 
in de Hoofdstukken 48 tot en met 60 wordt het gedrag van een aan-
tal beroepsgroepen en autoriteiten uit de sfeer van de wereldlijke en 
geestelijke macht kritisch bekeken. stultitià s gedachtelijn wordt daar-
door ruw onderbroken. de sfeer en de toon in de ingelaste hoofdstuk-
ken wijkt af; daarover bestaat geen verschil van opvatting. Zo kwam de 
gedachte op dat, de hoofdstukken 48 t/m 60 een ‘interpolatie’ vormen 
of later tussen de hoofdstukken van het tweede deel zijn ingeschoven. 
de hoofdstukken 48–60 zullen apart worden behandeld in het derde 
deel van deze wordingsgeschiedenis van de lof der Zotheid.

wij mogen van de Godin van de Zotheid niet verwachten, dat zij belang-
stelling heeft voor echte wetenschap of voor plato’s wijze, die de werke-
lijke dingen ziet’.

‘Zo men al iets kan weten, dan lijdt daaronder zelfs maar al te dikwijls het 
levensgenot,’ zegt stultitia en van dat levensgenot is zij nu juist de ver-
persoonlijking. Haar sterke kant, hoe scherp haar blik ook moge zijn, is 
het inspelen op de oppervlakkigheid. Haar belangstelling – die zij met 
zeer velen deelt – gaat niet verder dan wat de dingen lijken. dit blijkt 
uit het geval van de valse juwelen die – naar men zegt – door thomas 
More aan zijn jonge vrouw werden aangeboden en die haar niet minder 
gelukkig maakten dan de echte.

xliv
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‘wat heeft het voor zin om iemand zijn gelukkige waan te ontnemen?’, 
vraagt stultitia.

in Hoofdstuk 46 grijpt stultitia terug op Hoofdstuk 10. Heeft zij daarin 
geen aanspraak gemaakt op de eerste plaats tussen de goden van Grie-
ken en Romeinen? aan het slot gekomen van haar betoog komt zij hier-
op terug de zegeningen van de andere goden zijn in de eerste plaats veel 
ongelijker verdeeld dan die van haar en er zijn ook nog de kwaadaardige 
goden, die de mensen meer ellende bezorgen dan dat zij levens– genot 
verschaffen.

‘ik, de Zotheid, ben de enige, wier zegeningen te allen tijde, allen – zonder 
onderscheid – omvatten.’

wat nu de eerbewijzen betreft, die men een godin als stultitia verschul-
digd is, kan worden gezegd, dat zij daarover ‘niet moeilijk doet’ en ge-
makkelijk omgaat met het feit dat daar niets van terecht komt.

‘At nemo’, inquiunt, ‘Stultitiae sacrificat, neque templum statuit.’ 81

‘Niemand offert aan stultitia of heeft een tempel voor haar opgericht’, zegt 
men Maar de godin van de Zotheid reageert daarop als volgt:

‘ik meen, dat mij dan de meeste eerbied betoond wordt, als men mij over-
al, zoals allen inderdaad doen, in de geest opneemt, in gedrag navolgt 
en in leven op mij lijkt. dit is een eredienst, die zelfs bij christenen niet 
veel voorkomt…. daarenboven, waarom zou ik een tempel verlangen, 
daar toch de hele wereld, zou ik menen, de prachtigste tempel voor mij 
is?’

a l s  G o d i N  Ro N d t  s t U lt i t i a  H a a R  Be t o o G  a F

in Hoofdstuk 61 introduceert stultitia nog een nieuwe en belangrijke 
bondgenote: Vrouwe Fortuna. Zij zit helemaal op haar lijn, doordat zij 
bij voorkeur de dwazen begunstigt. de wijsheid – sapientia – legt het 

xlvi

xlv

xlvii

81.Desiderius Erasmus, De Lof der Zotheid, vertaald door Mr. A. Dirkzwager Czn en 
A.C. Nielson, (amsterdam: Uitgeverij H.j. paris N.V., 1971) p. 15



‘Zo onderwerp ik de hele wereld 
aan mijn macht en heers ik zelfs 
over de machtigste heersers.’

Lof der Zotheid
(hoofdstuk ix )

‘…Maar hoeveel gelukkiger is het 
zo te dwalen, dan…’

Lof der Zotheid
(hoofdstuk xx)



‘De geneeskunde– niets anders 
dan een beetje vleierij…’

Lof der Zotheid
(hoofdstuk xxxiii )

‘…door een dergelijke dwaasheid 
hun leven in alle geneugten te 
slijten, of…’

Lof der Zotheid
(hoofdstuk xxxi )
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d e  C H R i s t e l i j k e  G e l oV i G e N

stultitia valt in de volgende hoofdstukken terug op haar oude strategie 
en zoekt het bewijs voor haar almacht opnieuw in het waarneembare 
menselijke gedrag. liet zij in het vorige hoofdstuk haar licht schijnen 
over de christelijke godsdienst, nu komen de christelijke gelovigen aan 
de beurt. iedereen die een kerkdienst bezoekt, kan vaststellen: knapen, 
grijsaards, vrouwen en gekken staan altijd het dichtst bij het altaar.

de eerste Christenen hebben destijds een belangrijk deel van het denken 
van de Grieken in hun geloof opgenomen. Het denken van Plato speelt 
daarbij een belangrijke rol. Het is dan ook geen toeval dat erasmus, 
als hij in het Enchiridion advies geeft over de omgang met heidense – 
Griekse en Romeinse – auteurs, schrijft: ‘Van de filosofen, meen ik, dat 
je degenen die tot Plato’s secte behoren, moet volgen, omdat zij in veel 
van hun uitspraken, en meer nog in hun stijl en manier van spreken, 
heel dicht komen bij de figuur en de wijze van spreken van de profeten 
in de evangeliën’.84

plato’s tweedeling van de mens in ziel en lichaam werd door de Christe-
nen overgenomen. Van deze twee is de ziel sterker dan het lichaam; in 
tegenstelling tot het lichaam is de ziel onsterfelijk, terwijl het lichaam 
vergankelijk is in feite staan deze twee permanent in contrapositie, om-
dat de ziel naar het hogere wil opstijgen en het lichaam voortdurend 
verlangt naar aards welbehagen. in de praktijk van het dagelijks leven 
onderscheidt stultitia nu ‘twee mensenklassen’: zij, die naar het hoge-
re streven en zij, die zich overgeven aan aardse genoegens en be-
geerten. de verschillen in het gedrag van deze ‘twee mensenklassen’ 
worden door stultitia breeduit naar voren gebracht in dit hoofdstuk. 
deze verschillen hebben betrekking op uiteenlopende zaken, zoals de 
wijze van omgaan met de sacramenten en hetgebruik van de zintui-
gen. Zo zijn bijvoorbeeld bij de levensgenieters de reuk en de smaak 
beter ontwikkeld; de vromen hebben een beter geheugen en tonen wat 
meer begrip. professor Screech wijst erop, dat het woord vulgus in de 
latijnse tekst hier staat voor alle levensgenieters, zowel de intellectuele 

84. Zie: M.A. Screech, o.c Chapter 2, no. 9, ‘ignorant disciples and the folly of the Cross’, 
pag 39-42 .
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als we de plaats en tijd van ontstaan willen vaststellen van het tweede of 
londense deel, kunnen we opnieuw verwijzen naar wat erasmus zelf 
daarover zegt in zijn bekende Brief aan Maarten van Dorp uit mei 
1515.91 Clarence H. Miller, die de lof der Zotheid in het engels ver-
taalde, interpreteert wat erasmus schreef op zijn manier en dit sluit 
nauw aan bij mijn conclusies aan het einde van het eerste deel.

‘toen hij een deel van stultitià s Betoog had geschreven, liet hij dat zien 
aan zijn engelse vrienden omdat gedeelde vreugd nu eenmaal dubbele 
vreugd is, of – en wij kunnen ons dat gemakkelijk voorstellen – hij las 
hen voor wat hij had geschreven en speelde zelf voor stultitia.

Buitengewoon geamuseerd, drongen zij erop aan dat erasmus ermee zou 
doorgaan.’92

dit kan zich dan afgespeeld hebben in september 1509 in The Old Barge, 
het huis van Thomas More in Bucklersbury in londen. Het is niet on-
mogelijk dat de gedachte om de voordracht van erasmus te laten druk-
ken al direct na de presentatie is opgekomen. Het is een prikkelende 
gedachte om de godin van de dwaasheid als een oppermachtige over de 
mensheid te laten heersen en dit idee zal zeker tot de verbeelding van de 
engelse vrienden hebben gesproken. Bij een publicatie in druk moesten 
de opmerkingen over de stoa en het zinspelen op het denken van Gio-

Het Tweede of Londonse deel
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91. Desiderius Erasmus, ‘Brief aan Maarten van dorp’, vertaald door Harm-Jan van 
Dam in: Verzameld Werk van Desiderius Erasmus, deel 2, Lof en Blaam p. 171–172 
(amsterdam: athenaeum-polak & van Gennep, 2004)

92. Clarence H. Miller, o.c., preface p. ix; ‘when he had written part of Folly`s spseech, 
he showed it to his english friends to let them shar the fun, or ( as we can easily imagi-
ne) he read them what he had written, taking the role of Folly himself. thoroughly deli-
ighted, they urged him to go on with it.’
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als stultitia haar beeld van de mens heeft afgerond en zijn relatie tot haar 
nader heeft bepaald, blijft haar weinig anders over dan haar gelijk te be-
vestigen met voorbeelden uit het dagelijks leven van haar onderdanen. 
Het is voor haar onmogelijk om ieder individueel geval afzonderlijk te 
behandelen. daarom beperkt zij zich tot de intellectuele bovenlaag van 
de samenleving en met name tot degenen die daarin met wereldlijk en 
geestelijk gezag zijn bekleed. Volgens haar scherp sociaal-psycholo-
gisch inzicht kan de rest van de samenleving aan de bovenlaag worden 
afgemeten. Niettemin geeft stultitia in Hoofdstuk 48 een klein der-
tigtal voorbeelden van de dwaasheden en dolheden ‘des volks’, waar-
bij men de derde stand moet insluiten. een aanzienlijk aantal daarvan 
heeft te maken met geld. de slachtoffers van het juridische. systeem 
blijven daarbij niet onvermeld.

‘Niet weinigen voeren eindeloze processen en doen om strijd hun best om 
een steeds uitstellende rechter en een even oneerlijke advocaat te ver-
rijken.’

stultitia bekijkt haar onderdanen vanuit de hemel van de Griekse en Ro-
meinse goden. Zij schetst eerst hun dagindeling en beschrijft de invul-
ling van de late namiddag.

‘…dan gaan ze zitten op het plekje van de hemel, dat het meest naar voren 
uitsteekt, en nemen, met het hoofd voorover, een kijkje van hetgeen de 
mensen zoal doen. Ze kennen geen prettiger schouwspel.’

we herkennen in deze scène Lucianus, die in zijn satire Icaromenippus 
iemand beschrijft die vanaf de maan een schets geeft van wat er zoal op 
aarde gebeurt.94

Het betoog van Stultitia

xlviii
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Zonder scholing en onderwijs kan een intellectuele bovenlaag niet bestaan 
en daarom gaat stultitia op verkenning in de wereld van het onderwijs. 
alle aspecten ervan passeren de revue: van het ordeprobleem tot en met 
de schrijvers van schoolboeken. over de faciliteiten – de schoollokalen – 
is stultitia niet erg te spreken en de pedagogiek van het ‘schrikbewind’ 
past zeker niet bij het karakter van de schrijver van de lof der Zotheid.

de onderwijsgevende is natuurlijk de meest dwaze figuur, die desondanks 
met respect door de ouders wordt behandeld. Natuurlijk is het de ‘mees-
ter’, die als eerste, gevraagd of ongevraagd, zijn licht laat schijnen over 
een oudheidkundige vondst, als die ergens is gedaan. de meesten zijn 
ook wel in staat iets in dichtvorm te gieten. de kwaliteit van hun werk 
wordt door stultitia sterk betwijfeld. dat onderwijsgevenden elkaar 
beurtelings prijzen en in de haren vliegen, is iets wat binnen iedere be-
roepsgroep voorkomt, maar dat men elkaar graag op een fout of een on-
juistheid betrapt, is zeker.

Met de boekdrukkunst kwam ook de productie van schoolboeken op gang. 
de beroemde drukker en uitgever Aldus Manutius, bij wie erasmus 
in Venetië bijna een jaar verbleef, produceerde vijf verschillende uitga-
ven voor het onderwijs in de grammatica of de spraakkunst. over de 
inrichting van zo`n leerboek waren de meningen sterk verdeeld, zodat 
er volgens stultitia evenveel spraakkunsten als spraakkunstenaars be-
staan.

Zelf was erasmus getuige van de moeilijkheden, die zijn weldoener John 
Colet ondervond, toen hij in 1505 besloot om zijn aanzienlijke erfenis 
in te zetten ten behoeve van de koorschool van st. paul ’s Cathedral in 
londen. Blijkbaar kon hij met het bestaande instituut niet tot overeen-
stemming komen, zodat zijn Grammar School in 1512, onder beheer 
kwam van The Mercers Company, het gilde van handelaren in kostba-
re stoffen in londen.95 de bisschop van londen was verre van gelukkig 

94. Zie W.R.J Kuiper, Griekse Varia in: klassieke Bibliotheek deel Vi p. 260, vv (Haarlem: 
N.V. drukkerij de spaarnestad, 1956)



r   Hans Holbein d.j.
 John Colet; krijttekening van de 

deken van st. paul [ zie ook pagina 
110] 



John Colet
humanistisch theoloog

Als enige zoon van de rijkste en meest in-
vloedrijke koopman in London was John 
Colet, 1467–1519,  in de gelegenheid om tus-
sen 1492 en 1496 in Italië en Frankrijk te 
verblijven om daar belangrijke geleerden te 
ontmoeten. Hij correspondeerde met Mar-
silio Ficiono. In 1504 behaalde hij in Ox-
ford de hoogste graad in de godgeleerdheid. 
Hij doceerde daar ook.
In 1505 gebruikte hij zijn vaderlijk deel 
om het onderwijs aan de koorschool van 
St.Paul’s Cathedral te verbeteren. Erasmus 
en Thomas More waren daarbij behulp-
zaam. In 1512 maakte hij met Erasmus een 
pelgrimstocht naar het graf van de Heilige 
Thomas Beckett in Canterbury. Colet was 
een begaafd prediker; zijn preken maak-
te altijd diepe indruk. Hij was zich ook be-
wust van de wanverhoudingen die in het 
organisme van de kerk van Rome waren 
binnengedrongen. Openlijk uitte hij zijn 
kritiek en schrok hij er niet voor terug om – 
in aanwezigheid –  te wijzen op de strijdig-
heid van oorlogvoeren met de woorden van 
Christus, op het moment dat Hendrik viii 
een oorlog met Frankrijk wilde beginnen. 
De koning bleef Colet respecteren. John 
Colet was de eerste van de Engelse vrien-
den die Erasmus door de dood moest ver-
liezen.



‘…als zij drie- en vierhoeken, 
cirkels en andere meetkundige 
figuren over elkaar tekenen…’

Lof der Zotheid
(hoofdstuk lii)

‘…vliegt om een klein en onze-
ker winstje te behalen over alle 
zeeën en…’

Lof der Zotheid
(hoofdstuk xlvi)



Het narrenschip
sebastian brant

De afgebeelde houtsneden in dit boek zijn 
afkomstig uit Daß Narrenschyff ad Nar-
ragoniam van de jurist, griffier en schrij-
ver Sebastian Brant (1457–1521), een 
boek dat werd gedrukt door Johann Berg-
mann von Olpe uit Bazel. Het Narren-
schiff was voor de Reformatie het meest 
gelezen boek in Duitsland en stond mo-
del voor het genre van ‘Narrenliteratuur’, 
dat vooral gedragen werd door de pedago-
gische motieven van het Humanisme, een 
genre waartoe ook Lof der Zotheid moet 
worden gerekend. Het boek werd in 1497 in 
het Latijn vertaald en in heel Europa ver-
spreid. Voor de de druk van Olpe vervaar-
digde de jonge Albrecht Dürer, die zich 
toen in Bazel ophield, 73 houtsneden.
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en dat is niet alles: zij stellen zich vijandig op tegenover degenen die 
de bijbel in haar originele talen – Hebreeuws en Grieks – willen lezen 
en interpreteren. Zo ontstaat een tegenstelling tussen godgeleerden die 
ook taalgeleerden zijn en degenen die geen toegang hebben tot de oor-
spronkelijke teksten. Met deze spanning kreeg erasmus zelf te maken 
en stultitia benoemt zijn tegenstanders.

‘want zij achten het in strijd met de waardigheid van de Heilige schrift, 
als zij gedwongen worden zich aan de wetten van de taalkenners te on-
derwerpen.’

de beschuldiging van ketterij vormde nog een niet te onderschatten be-
dreiging voor een onafhankelijk denker in die dagen. een slachtoffer 
daarvan vinden we in de ons zo langzamerhand vertrouwde Giovanni 
Pico. op last van paus Innocentius viii kwam in juli 1487 de inqui-
sitie tegen hem in het geweer al zijn 900 stellingen of Conclusiones 
werden tot verboden lectuur verklaard. toen zij dan toch in druk ver-
schenen, werd Giovanni als ketter gerechtelijk vervolgd. Met hulp van 
de Franse koning en de machtige Lorenzo il Magnifico, die hem on-
derdak verschafte in Florence, ontsnapte Giovanni aan het gevang.

dankzij de opvolger van innocentius kreeg Giovanni in 1493 zijn bewe-
gingsvrijheid terug. Zijn belevenissen zullen ongetwijfeld indruk heb-
ben gemaakt op de schrijver van de lof der Zotheid.

in de oorspronkelijke versie van Hoofdstuk 54 over ‘Religieuzen en Mon-
niken’ ontbreekt de theologie, evenals in Hoofdstuk 53, over ‘Godge-
leerden’. de geestelijken worden naar het leven getekend door stultitia. 
samen met de bedelaars bepaalden deze geestelijken het straatbeeld in 
die dagen. Hun geestelijke status verleende hun een gezag, dat in geen 
enkel opzicht samenviel met hun wijze van leven en het niveau van 
hun intellectuele ontwikkeling. sommigen konden niet eens lezen. de 
ondelinge naijver tussen de verschillende kloosterorden was groot en 
aan formele zaken werd bovenmatig veel aandacht geschonken. de be-
voegdheid om de biecht al te nemen verschafte macht, die ook wel werd 
misbruikt.

liii
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in de chronologische volgorde van bekende feiten uit het leven van eras-
mus volgt onmiddellijk na zijn verblijf in londen bij Thomas More, 
een reis naar parijs en de eerste verschijning in druk van de lof der 
Zotheid; niets bijzonders, zou je zeggen. Verrassend wordt het voor 
wie de data bekijkt; dan blijkt, dat tussen het verblijf in londen in de 
herfst van 1509 en het reisje naar parijs in april 1511 een periode van 
18 maanden ligt. Nog vreemder wordt het als blijkt, dat er over eras-
mus̀  doen en laten in die maanden helemaal niets bekend is en dat hij 
noch door brieven, noch door publicaties een spoor heeft achtergelaten 
van zijn activiteiten in dat anderhalve jaar. de hoofdstukken 48 tot en 
met 60 van de lof der Zotheid moeten evenwel in die periode zijn ge-
schreven. over de plaats van ontstaan valt even weinig te zeggen als 
over het tijdstip ervan.

in tegenstelling tot de voorgaande delen is het hier moeilijk om een motief 
aan te geven voor het ontstaan van de tekst. dit verandert niets aan het 
feit, dat de stemming van de auteur van het derde deel een andere is in 
vergelijking met de vorige delen.

er zijn verschillende argumenten om te veronderstellen dat de Hoofdstuk-
ken 48–60 aan het tweede deel zijn toegevoegd. er is in de eerste plaats 
de breuk in de afronding van stultitià s Betoog, die wordt voorbereid in 
de Hoofdstukken 45,46 en 47 en die effectief wordt in Hoofdstuk 61.

Veel belangrijker is dat de Hoofdstukken 48–60 een eenheid vormen, die 
zich duidelijk onderscheidt van het voorafgaande. 

in de eerste plaats voor wat betreft de sfeer: de Muzen van de Helicon 
worden niet meer aangeroepen; er wordt nauwelijks verwezen naar de 
assistentes van stultitia.  

Het Derde deel of 
De Dwaasheden in de Samenleving
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