
woorden 
In elk cultureel idioom nestelen gevleugelde 
woorden, ontleend aan personages, auteurs 

d of boektitels, en iïss 
Quichot, 

benijden we heimelijk de Don Juan, maar 
eist de tijdgeest bewondering voor 
machiavellistisch optreden, is voor velen de 
Brave New World een kafkaëske ervaring, 
die het Unbehagen in der Kultur te boven 
gaat en wijst op de Untergang des 
Abendlandes. Zulk idioom is zo vertrouwd 
dat we menen de bronnen ook echt te 
kennen. Reden te meer om ze eens op te 
slaan... 

Manuel Stoffers 

De wijze dwaasheid 
van Erasmus 

Erasmus' Lof der Zotheid is een van de 
weinig boeken waarvan ik me kan 
herinneren wanneer ik er voor het eerst 
over hoorde en besloot het niet te lezen. 
Dat was in de tweede klas van het 
atheneum, waar onze geschiedenislerares 
eerst mijn belangstelling voor het boekje 
wekte, maar vervolgens mijn snel 
groeiend enthousiasme in één klap te niet 
deed met de opmerking: denk nu niet 
dat het een grappig boek is, want 
tegenwoordig valt er niet meer om te 
lachen'. Pas veel later heb ik de Lof der 
Zotheid daadwerkelijk gelezen en kunnen 
constateren dat zij bepaald ongelijk had: 
het is, ook tegenwoordig nog, een bijzon
der geestig boek. De vraag is eerder wie 
er bij de publicatie in 1511 om konden 
lachen. 

De titel van Erasmus' bekendste werk is 
een vast bestanddeel van het moderne 
taaleigen geworden, al is dat op het 
eerste gezicht niet evident: 'lof der 
zotheid' is niet zoiets als een staande 
uitdrukking geworden. Van 'zotheid' -
sinds de eerste zestiende-eeuwse Neder
landse vertaling het gebruikelijke equiva
lent voor het oorspronkelijke Griekse 
moria in de titel - spreken wij nauwelijks 
meer; we zouden het nu eerder met 
'dwaasheid' vertalen. Maar wel is het 
retorische foefje dat Erasmus in de titel 
hanteert door zijn boek bijzonder popu
lair geworden. Het bewijs is vrijwel 
elke week in de boekhandel en de tijd

schriftenkiosk 
te vinden. 
Bij voort

during ver
schijnen er boe

ken en artikelen 
met titels als Lof 

der verlegenheid 
(Thomas Rosen-

boom), De lof der plat
heid (Koos van Zomeren), 
De lof der verveling 
(Brodsky); A.F.Th, van der 
Heijden schreef een Lof 
der roddelzucht, Komrij 
een Lof der simpelheid. 

En dan is dit nog maar 
\ een kleine 

S^O* selectie uit 
-?>*.N* een veel groter 

Gevleugelde 

Nederlands bestand; meer dan in andere 
landen lijkt de titel van de Rotterdammer 
in het Nederlandse collectief onbewuste 
rond te dolen, al wordt ook in recente 
Franse, Spaanse, Duitse en Engelse titels 
de loftrompet gestoken over de leugen, 
het verraad, de onbetrouwbaarheid, de 
luiheid, de onzekerheid, de stiefmoeder 
(Vargas Llosa), en wat er nog meer voor 
lelijks in de wereld is. Het retorisch 
principe dat aan al deze titels ten grond
slag ligt, is hetzelfde: zij kondigen een 
lofprijzing aan van een verschijnsel dat 
niet als prijzenswaardig geldt. Wie 
weerstaat na het lezen van zo'n titel de 
nieuwsgierigheid naar hetgeen de auteur 
onder die noemer te melden heeft? 
Erasmus was zeker niet de eerste die deze 
retorische truc toepaste. Hijzelf merkt in 
de brief waarmee hij het werk opdraagt 
aan zijn vriend Thomas More, op dat er in 
de oudheid al veel van dit soort 
lofprijzingen waren verschenen. In een 
tentoonspreiding van zijn belezenheid 
noemt hij de auteurs op, waaronder we 
opmerkelijk veel Grieken tegenkomen: 
Homerus, Vergilius, Ovidius, Polycrates, 
Isocrates, Glauco, Favorinus, Synesius, 
Seneca, Plutarchus, Apuleius en vooral 
Erasmus' grootste voorbeeld Lucianus. 
Daar wordt al de kaalhoofdigheid, de 
onrechtvaardigheid, de vlieg, de grond in 
geprezen. Het grote aantal van al die 
hedendaagse titels die beginnen met Lof 
derLob der... , Éloge de la In 
praise ofgaat echter ongetwijfeld niet 
terug op deze klassieken, maar is te 
herleiden tot het succes dat Erasmus' 
boek kende. 

De geest die de lollig bedoelde onder 
deze lofprijzingen doordesemt - want 
serieuze bestaan ook - is die van de 
ironie, in de meeste gevallen in een 
tamelijk kwaadaardige variant. Ook in de 
Lof der Zotheid heerst de ironie, maar op 
een wijze die de meeste voorlopers en 
navolgers ver achter zich laat. Alle 
kwaliteiten van de ironie, haar milde, 
nuchtere, satirische, zelfrelativerende, 
afstand scheppende, onzekerheid en 
reflectie voedende aspecten, worden 
uitgebuit. Het is onmogelijk om zijn boek 
als een geheel serieus bedoelde lofrede te 
classificeren, maar evenmin is de tekst 
uitsluitend lollig. Erasmus slaagt er met 
een grote taalkundige en intellectuele 
wendbaarheid in niet alleen zijn kritiek op 
bepaalde aspecten van het menselijk 
bestaan, maar ook zijn eigen idealen 
ironiserend te presenteren - zonder de 

indruk te wekken, en dat is beslissend 
voor het effect van het werk, dat noch 
het een, noch het ander er toe doet. Dat 
lukt hem doordat hij niet zichzelf als 
verteller laat optreden. Want wat de Lof 
der Zotheid zo geestig maakt, en onder
scheidt van de meeste andere 
lofprijzingen van onhebbelijkheden, is dat 
het boek niet alleen een lofrede op de 
dwaze kanten van het menselijk bestaan 
is, maar tegelijk een lofrede uitgesproken 
door de dwaasheid zelf. Zo moet 
de lezer zich in de loop van 
de tomeloos voortjagende 
lofrede voortdurend de 
vraag stellen wat hier
van nu serieus geno
men kan worden. 
Als de Zotheid iets 
dwaas noemt, 
bedoelt Erasmus dan | 
ook dwaasheid? Of 
is het juist wijs, 
volgens de wet van 
de dubbele negatie? 
In de Lof der Zotheid is geen eenduidige 
sleutel tot deze vraag te vinden. Allicht 
niet, het is de Zotheid die spreekt, zij 
heeft geen enkele reden zich consequent 
op te stellen. 'Dank voor Uw applaus, 
geachte toehoorders. Ik wist wel, dat 
niemand van U zo wijs was, of liever zo 
onwijs, neen, laat ik toch maar wijs 
zeggen, om het niet met mij eens te zijn. 
U denkt zeker: Nu spreekt de Zotheid niet 
meer in ernst? En toch is dat zo!' Maar 
wat betekent het wanneer een dwaze 
van zichzelf zegt dat hij in ernst spreekt? 
Nadat hij het gedrag van allerlei hoog
waardigheidsbekleders uitvoerig en 
vermakelijk in zijn ijdelheid, hebzucht en 
luiheid uit de doeken heeft gedaan, zegt 
de Zotheid dat zij niet de indruk wil 
wekken, dat ze een satire maakt van haar 
lofrede; zij prijst uitsluitend haar eigen rol 
als gelukbrengster onder de mensen. En 
dat is in andere passages, vooral aan het 
begin van het boek, inderdaad serieus te 
nemen. Passages waarin zij haar talloze 
rollen als grote illusioniste uit de doeken 
doet, die de mensen het zicht op de al te 
harde werkelijkheid ontneemt. Als zij de 
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bestuurders uit haar tijd prijst als haar 
'meest stoutmoedige bewonderaars', dan 
is dat zeker als kritiek gemeend, maar 
hoe zit het als datzelfde over de aposte
len en over Christus zelf wordt beweerd 
- passages aan het eind van het werk, die 
het boekje onder orthodoxe Christenen 
berucht nebben gemaakt. 'Ik [zegt de 
Zotheid] ken geen groter dwazen dan 
degenen die eenmaal voor de geboden 
der Christelijke vroomheid vlam gevat 
hebben: zij geven have en goed weg, zijn 
ongevoelig voor smaad, verdragen rustig 
onrecht, behandelen vriend en vijand op 
dezelfde wijze, doen afstand van alle 
genietingen, zij zwelgen in vasten, 
waken, tranen, zwoegen en zelfkastij
ding; hebben een afkeer van het leven, 
haken naar de dood [...) Welnu, is dat 
niet krankzinnig?' En dan weer wordt, in 
een passage waarin de spreekwoordelijke 
erasmiaanse tolerantie tot uiting komt, de 
dwaasheid van de ketterverbrandingen 
daadwerkelijk bespottelijk gemaakt. Wat 
het boekje aantrekkelijk, maar in som
mige ogen verderfelijk maakte, is dat het 
laagste en het hoogste, het meest basale 
en het meest verhevene, van het manne
lijk geslachtsdeel tot Christus' kruisdood, 
van verliefde hofmakerij tot mystieke 
extase, onder één, dwaze noemer 
worden behandeld, zonder dat de auteur 
een criterium voor de differentiatie tussen 
die twee aanreikt. 

Zo stimuleert Erasmus een voortdurende 
en actieve reflectie over wat de Zotheid te 
berde brengt. Hij speelt met zijn lezers, 
gunt ze geen rust, brengt ze in onzeker
heid en daagt ze uit. Maar wie waren die 
lezers? Wie tegenwoordig een geanno
teerde vertaling leest van de Lof der 
Zotheid zal niet snel bedenken dat het 
boekje indertijd gericht was tot een zeer 
kleine groep ingewijden. Natuurlijk was 
het lezerspubliek toen veel kleiner dan nu 
en begreep daarvan maar weer een 
beperkt deel het Latijn dat de Zotheid 
sprak. Maar wat Erasmus schrijft, kon 
zelfs naar de letter, uitsluitend door een 
nog kleiner publiek genoten worden. Dat 
begint al met de titel, die in de eerste en 
verschillende andere vroege drukken niet 
uit het Grieks vertaald wordt. En op 
weinig pagina's ontbreken de Griekse 
woorden of zinsneden - terwijl kennis 
van het Grieks in zijn tijd zelfs onder 
geleerden niet gebruikelijk was en ook 
door Erasmus zelf pas op latere leeftijd 
was verworven. En wie, behalve een 

selecte groep van humanisten, waarvan 
deze het klooster ontvluchtende monnik 
buiten Italië de belangrijkste voortrekker 
was, was op de hoogte van de talloze 
anekdoten, verhalen en uitspraken uit de 
klassieke oudheid waarnaar de Zotheid 
verwijst (en meestal niet uitlegt) om haar 
betoog kracht bij te zetten? De Lof der 
Zotheid was gericht tot een voorhoede 
van intellectuelen, en hoewel mensen in 
het algemeen en de elite in het bijzonder 
in alle soorten en maten op de hak 
worden genomen, worden ook juist de 
'wijzen' onder hen, de intellectuelen, 
door de Zotheid bespot. De ijdelheid, 
roemzucht, pedanterie en 
onwaarachtigheid van geneesheren, 
juristen, schrijvers en dichters, school
meesters en taalkundigen komen aan 
bod, net als natuurlijk de onmogelijke 
kwesties en nog onmogelijker conclusies 
van de scholastieke theologen van zijn 
tijd. En terwijl zij meer dan hun deel van 
de Zotheid hebben ontvangen, worden 
de filosofen met hun 'dunne en schrale 
bloed' en hun volkomen ongeschiktheid 
voor de praktijk van het dagelijkse leven, 
weer bespot om hun gebrek aan dwaas
heid. Hoe onpraktisch is Plato's denkbeeld 
om filosofen aan het hoofd van de staat 
te plaatsen! Of neem Seneca's stoïsche 
opvattingen over de mens: bij hem lijkt de 
mens meer op een marmeren standbeeld, 
dan op een wezen van vlees en bloed. 
Hoe moeilijk hebben de ware filosofen 
zelf het met het leven, juist door hun 
dwaze tekort aan dwaasheid! En wie 
Erasmus' eigen leven en weeklagen kent, 
weet dat hier de ironie in zelfspot 
overgaat: zijn Lof der Zotheid is in die zin 
een ironische klacht van de wijsheid die 
haar eigen onvermogen heeft erkend. 

Van Lof der Zotheid verschenen in deze 
eeuw vier nieuwe Nederlandse vertalin
gen. Nog leverbaar is de hier gebruikte, 
vlot leesbare vertaling van A. Dirkzwager 
en AC. Nielson (oorspronkelijk tweetalig 
1949, laatste herdruk zonder de Latijnse 
tekst verschenen bij Donker in 1993). De 
nieuwste vertaling is van de hand van 
J.M. Vermeer-Pardoen, uitgegeven door 
Het Spectrum in 1992; dit betreft een 
tweetalige uitgave. Vaak herdrukte 
oudere vertalingen zijn die van A.J. 
Hiensch (verschenen als Prisma-pocket, 
oorspronkelijk uit 1969) en vanJ.B. Kan 
(Wereldbibliotheek, 1909). 

De afbeeldingen zijn reproducties van 
tekeningen van Hans Holbein de Jongere 
in het Bazelse exemplaar van Lof der 
Zotheid uit 1515. Deze reproducties zijn 
ontleend aan de uitgave door Dirkzwager 
en Nielson. 
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