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Enkele uitspraken van DESIDERIUS ERASMUS uit DE LOF DER ZOTHEID 

 

Dankzij de dwaasheid hebben jonge mensen vrijwel geen verstand en daardoor vrijwel geen verdriet. 

 
Kind zijn is toch niets anders dan gek en dwaas zijn? 

 
Een vrouw is een dom en dwaas wezen, maar ook grappig en aardig. 

 
Kun je van een ander houden als je een hekel hebt aan jezelf? 

 
Wat is er zo dwaas als tevreden zijn over jezelf? 

 
De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wil zijn wat je bent. 

 
Wat is er dwazer dan een gevecht aangaan dat voor beide partijen meer ellende dan goeds oplevert? 

 
Het volk is een reusachtig en machtig beest in de ban van flauwekul. 

 
Wat is er dwazer dan het volk naar de mond praten, jacht maken op applaus van dwazen en genieten van 
toejuichingen? 

 
Dwaasheid bevrijdt je van angst en schaamte. 

 
Ons hele leven is een toneelstuk waarin iedereen met zijn eigen masker rondloopt. 

 
Het verschil tussen dwazen en wijzen is dat dwazen leven naar hun emoties en wijzen leven volgens hun 
verstand. 

 
Dwaasheid ligt in de aard van de mens. 

 
Het allergelukkigst zijn de mensen die alleen de natuur tot gids nemen. 
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Geen wezen is rampzaliger dan de mens, want al het andere is tevreden met de grenzen die de natuur stelt, 
alleen de mens wil de grenzen van zijn lot te buiten gaan. 

 
Alleen dwazen spreken altijd argeloos de waarheid. 

 
Vooral voor acteurs, zangers en schrijvers geldt: hoe minder ze kunnen, des te ongeremder is hun 
zelfingenomenheid. 

 
Iets goeds bezitten is alleen maar aangenaam als je het kunt delen. 

 
De meest dwaze mensensoort is de handelaar die zich op de vulgairste manieren bezighoudt met het 
allervulgairste: geld. 

 
Oorlog is verschrikkelijk, beestachtig en onmenselijk. 

 
Oorlog is zo verderfelijk dat de grootste schurken de beste oorlogsleiders zijn. 

 
Wijsheid maakt angsthazen van mensen en daarom zie je vaak wijze mensen in armoede leven, terwijl 
veel dwaze mensen bulken van het geld. 

 
Het is de hoogste wijsheid om soms een dwaas te spelen. 

--- 

Lees en beluister meer over Erasmus op internet: 

Surf naar:  http://schatkamers.bibliotheek.rotterdam.nl/   

Klik op   ontdek 

Kies:   ERASMUS SCHATKAMER 
 

Of tik in de adresbalk van je browser dit adres: 
http://schatkamers.bibliotheek.rotterdam.nl/experience/#/erasmus  


