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Hoofdstuk 6

De contemporaine receptie van

Erasmus’ werk

6.1 Inleiding

Gnapheus’ stellingname tegen de scholastiek en de katholieke kerk is mede
ingegeven door intertekstualiteit. De twee Latijnse toneelstukken die Gnaphe-
us in Elbing schreef, Eloquentiae Triumphus en Morosophus, staan boordevol
ontleningen aan werk van Erasmus, waarin de scholastiek op de hak genomen
wordt. Met Eloquentiae Triumphus brengt hij een triomftocht die in Erasmus’
Liber Antibarbarorum beschreven wordt daadwerkelijk ten uitvoer. Antibarba-
ri is een pleidooi tegen het scholastieke onderwijs. In Morosophus dramatiseert
hij Moriae Encomium. In een van de langste paragrafen krijgen de scholastici
er ongenadig van langs.1

Naast de Antibarbari spelen in Eloquentiae Triumphus twee colloquia een
grote rol: het niet gepubliceerde Conflictus Thaliae et Barbariei (‘De ruzie
tussen Thalia en Barbarij’, geschreven eind 1489),2 en Cyclops sive evange-
liophorus (‘Eenoog of de evangeliedrager’).3 Ook maakte Gnapheus, zoals ge-
bruikelijk was in het zestiende-eeuwse Latijnse drama, veelvuldig gebruik van
Erasmus’ verzamelde spreuken. Vaak zijn deze ‘interteksten’ in de toneelstuk-
ken met het oog op opinievorming en de werking van het (godsdienst)debat
onbruikbaar. Ontleningen aan de Adagia zullen dan ook alleen behandeld
worden, wanneer er sprake is van bewuste receptie van clusters thematisch

1Erasmus, Moriae Encomium, 53 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 144.381-158.523). Erasmus, Ver-
taling Van Dam, p. 93-101.

2Erasmus, Conflictus Thaliae et Barbariei, Erasmus, LB , dl. I, p. 889-894, ook is het deels
opgenomen en vertaald in Erasmus, CWE , dl. 85, p. 350-352; dl. 86, p. 711-716.

3Erasmus, Cyclops sive Evangeliophorus, Erasmus, ASD, dl. I-3, p. 603-609.
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verwante en inhoudelijk relevante adagia, zoals in Morosophus inderdaad het
geval is met het adagium Sileni Alcibiadis en aanverwante spreuken.

Gnapheus bewerkte Erasmus’ meer controversiële geschriften voor op het
toneel. In het werk nam Erasmus niet alleen stelling tegen de scholastiek, maar
ook tegen de katholieke kerk. Antibarbari bevatte antiklerikale sentimenten,4

Laus Stultitiae en het adagium Sileni Alcibiadis, dat ook als zelfstandig es-
say uitgegeven werd, staan bekend om de kritische toon ten opzichte van de
katholieke Kerk.5 Het feit dat juist deze geschriften gerecipieerd worden, is
een impliciete aanwijzing dat de toneelstukken even kritisch zullen zijn. De
verwijzingen maken deel uit van Gnapheus’ overtuigingsstrategieën, ze maken
duidelijk dat zijn werk eveneens de ideeën van de reformatorische stroming
overbrengt. Toeschouwers en lezers die bekend waren met Erasmus’ Stultitiae
Laus en het essay, verwachtten niet anders dan dat de drama’s minstens even
kritisch zouden zijn als het werk waarop gewezen wordt. Niet alleen Gnapheus’
lezerspubliek en de humanistisch geschoolde toeschouwers zullen de toespelin-
gen op Erasmus’ werk hebben kunnen duiden. De Lof der Zotheid en het essay
Sileni Alcibiadis zijn vrijwel meteen na de eerste uitgave vertaald.6 Toeschou-
wers die het Latijn niet machtig waren, konden dus toch kennis nemen van
de Lof der Zotheid en het adagium. Ik zal laten zien dat Gnapheus de toe-
spelingen met visuele middelen overbrengt en onderstreept, zodat ook zij die
de Latijnse toneelstukken niet goed konden verstaan de allusies op Erasmus’
werk konden waarnemen en begrijpen.

6.2 Eloquentiae Triumphus en Erasmus’ Antibarbari

Eloquentiae Triumphus is niet gemodelleerd naar de Romeinse komedie of het
zinnespel van de rederijkers, zoals Gnapheus’ andere Latijnse toneelstukken.
Het gaat terug op de blijde intrede, waar Gnapheus’ publiek goed bekend mee
was, en het processiespel waarmee zulke intochten vaak gepaard gingen.7 Door
hun alomtegenwoordigheid zullen de blijde inkomsten voor Gnapheus’ lezers
en toeschouwers zeker meegespeeld hebben bij het bekijken of lezen van de
Eloquentiae Triumphus. Maar deze intrede gaat meer direct terug op Erasmus’
Antibarbari.

Erasmus’ Antibarbari werd geschreven vóór 1485, maar werd pas gedrukt in

4Zie paragraaf 5.4.
5Beide werken zijn geschreven in dezelfde periode en allebei weerspiegelen ze Erasmus’ kritische

houding tegenover de oorlogen die paus Julius II voerde. Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 159. In
zijn Moriae Encomium mag Erasmus streng zijn voor het volk, maar hij stelt zich pas echt
meedogenloos op tegenover de geestelijkheid. Halkin, ‘La satire dans l’Eloge de la Folie’, p. 144.

6Zie Erasmus, ASD, dl. II.5, p. 161.
7Zie paragraaf 5.2.
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1520. In het werk propageert Erasmus het humanistische onderwijsprogram-
ma. Hij sluit daarmee aan bij de debatten over onderwijsvernieuwing, die toen
al lang en breed over hun hoogtepunt heen waren en een ‘dead issue’ geworden
waren.8 Maar het bevat tevens actuele lutherse kritiek op misstanden in de ka-
tholieke kerk. Zo’n 20 jaar later zou Gnapheus bij dezelfde debatten aansluiten
met zijn Eloquentiae Triumphus. Door Welsprekendheid en als overwinnaar
tegenover de verliezende partij van Barbarij te plaatsen, prees ook hij het
humanistische onderwijsideaal aan ten koste van de scholastiek. De lutherse
kritiek op de geestelijkheid is slechts bedekt aanwezig en blijft beperkt tot één
enkele passage.9

In Erasmus’ Antibarbari valt Jacob Battus de ‘barbaren’ aan, ‘die met
een misplaatst beroep op godsdienst en moraal de jeugd probeerden af te
houden van de studie van de klassieken’.10 Zijn gesprekspartners stellen voor
om Battus een triomftocht aan te bieden, vanwege zijn inzet voor de studia
humanitatis.

Daarop begon de burgemeester weer: “Wat zou je ervan zeggen,
Hercules, als wij besluiten je voor je dappere daden een triomftocht
te geven [...]. Gelauwerd en voortgetrokken door sneeuwwitte paar-
den rijdt je morgen de stad binnen, van alle kanten toegejuicht door
de liefhebbers van de schone letteren; de barbaarse leiders die door
jouw toedoen zijn verslagen, gaan aan de triomfwagen vooraf, met
hun handen geboeid op hun rug zoals ze verdienen [...]. Het leger
van overwinnaars komt achter je aan en zingt de lof van zijn aan-
voerder. De buit wordt getoond, de zegetekenen worden opgedragen
aan Apollo, aan diens negen zusters wordt de wapenrusting van de
vijand gewijd”.11

Gnapheus lijkt deze triomftocht, waar een van de gesprekspartners in Anti-
barbari hier alvast een voorproefje van geeft, in zijn Eloquentiae Triumphus
daadwerkelijk te verwezenlijken. In deze triomftocht is niet Hercules, maar de
godin Welsprekendheid de triomfator. Zij hebben dan ook veel gemeen: Her-
cules Gallicus was zoals gezegd een personificatie van de welsprekendheid.12

8Hyma, The Youth of Erasmus, p. 187, 190. Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 4.
9Zie paragraaf 5.5.1.

10Bejczy, Erasmus’ Boek tegen de barbarij, p. 7.
11Erasmus, ASD, dl. I-1, p. 62.13-63.14: ‘Tum consul: Age inquit, Hercules, quid si tibi pro

rebus fortiter gestis triumphum decernamus (...). Cras niveis equis vectus urbem laureatus in-
gredieris, plaudentibus utrinque universis bonarum literarum studiosis; barbari duces tua virtute
domiti revinctis (ut digni sunt) post tergum manibus triumphalem currum antecedent (...). Mi-
les victor a tergo imperatoris laudes cantabit, praeda circunferetur, trophaea figentur Phoebo,
novemque sororibus optima spolia dicabuntur’. Vertaling Bejczy, p. 54.

12Toch doet Gnapheus’ Hercules Gallicus eerder denken aan de agressieve ‘humanist hero’
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Ook verbindt Erasmus in zijn spreuk Herculei labores, de heldendaden van
Hercules met het werk dat humanisten moeten verzetten om de klassieken en
christelijke literatuur uit te geven. Net als in de passage rijdt de godin Welspre-
kendheid voortgetrokken door paarden de stad binnen, en gaan de barbaarse
leiders aan haar triomfwagen vooraf ‘met hun handen geboeid op hun rug zoals
ze verdienen’.

Hercules wordt bijgestaan door twee even strijdbare - en niet alleen met
de pen - Misobarbari : Hutten en Rex.13 Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus is
niet het eerste literaire werk waarin Felix Rex Polyphemus mag stralen: Eras-
mus had hem in 1529 een van de gesprekspartners gemaakt in de samenspraak
Cyclops sive Evangeliophorus.14 Erasmus’ karaktertekening van Rex in deze
samenspraak strookt wonderwel met zijn rol in Eloquentiae Triumphus. In het
colloquium Cyclops sive Evangeliophorus vertelt Rex trots dat hij zojuist een
franciscaner monnik die het werk van Erasmus durfde te bekritiseren, bont
en blauw geslagen heeft met de Bijbel die hij draagt - Erasmus’ onlangs ver-
schenen uitgave van Nieuwe Testament (Novum Testamentum Erasmi).15 In
Gnapheus’ drama mag de acteur andere ‘Liefhebbers van Barbarij’ (Philobar-
bari) op een even gewelddadige manier voortdrijven.

Onder deze Philobarbari zijn personages die ouderwetse, scholastieke leer-
gangen belichamen, ook de auteurs ervan komen geboeid voorbij.

Eerst passeert een drietal ronduit slechte redenaars: Battologus, Amusus en
Morologus.16 In de laatste druk worden Amusus en Morologus vervangen door
de twaalfde- en dertiende-eeuwse scholastieke auteurs Haymo van Faversham
en Hugutio van Pisa.17 Hugutio was de auteur van Magnae Derivationes, dat
weer de belangrijkste bron was voor een ander bekend scholastiek werk, het
Catholicon, een dertiende-eeuwse Latijnse grammatica, annex woordenboek.

Het volgende drietal dat voorbij gedreven wordt bestaat uit Graecista, het
al genoemde Catholicon en Scotus. Graecistae zijn mensen die nog steeds ge-
bruik maken van de Graecismus, een Latijnse grammatica van 40.000 verzen
en tevens de bijnaam van de auteur Eberhard van Bethune (in Antibarbari
‘Ebrardus’ genaamd). In Erasmus’ Liber Antibarbarorum en Conflictus Tha-

Luther, die in een Latijns pamflet stond afgebeeld als Hercules, terwijl hij verscheidene scholastieke
theologen en Aristoteles met de knuppel neersloeg. Zie paragraaf 5.6.

13Het personage Rex wordt in latere drukken vervangen door respectievelijk Poliziano en Long-
olius. Zie ook paragraaf 5.3.

14Erasmus, ASD, dl. I-3, p. 603-609.
15Zie paragraaf 2.2.
16Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), C1rv.
17Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B3v. Hugutio van Pisa wordt genoemd in

Erasmus’ colloquium. Erasmus, LB , p. 892: Huguitonem (ook Gnapheus heeft Huguito). Haymo
van Faversham komt niet voor in Erasmus’ Antibarbari of de samenspraak.
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liae et Barbariei wordt op dezelfde werken en dezelfde scholastieke auteurs
afgegeven.18

Graecista tegen de Misobarbari:
Spaar me toch, alsjeblieft, want ik zeg toch nooit

iets kwaads over jullie, spaar me toch.
Rex tegen Graecista:
Voor mij ben je eerder een Kraai dan een Griekje,

kijk, zo verwelkomen wij dat soort Grieken.19

Catholicon tegen de Misobarbari:
Ik weet dat ik dit niet verdiend heb, geboeid en geketend te gaan,

productief en groots schrijver als ik ben.
Hutten slaat Catholicon:
Integendeel, het kruis verdien je, met de stok krijg je, onbetrouwbare

kraai,
maar er staan je nog veel ergere dingen te wachten.20

Scotus tegen de Misobarbari:
Ik ben Scotus, die bedenkelijke weerleggingen weeft,

je hebt toch zeker wel eerbied voor deze scherpzinnigheid?
Rex tegen Scotus:
Als jij de slagen van de knoestige knuppel weet af te weren,

franciscaan, dan pas zul jij voor mij de onoverwinnelijke Scotus
zijn.21

In de latere uitgaven van 1551 en 1555 wordt Scotus uit dit drietal verwijderd

18Erasmus, ASD, dl. I-1, p. 61.16 (Graecista); Erasmus, ASD, dl. I-1, p. 58.12; 61.17 (Catho-
licon).

19Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D3r: ‘Graecista Misobarbaris: Parcite quaeso
mihi Graecistae, nam male dico / Nil vestrae genti, parcite quaeso mihi. Foelix Polyphemus
Graecistae: Graculus ut mihi sis, potius quàm Graeculus, eia / Hanc veniam generi Coecropiisque
damus’. Zie ook Erasmus, Antibarbari, Erasmus, ASD, dl. I-1, p. 61.16: Graecistam, Ebrardum.

20Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol D3r: ‘Catholicon Misobarbaris:
Non ego promerui scio scriptor vastus et ingens, / Ut nimis astricta compede vinctus eam.
Ulricus Huttenus Catholicon pulsat:
Imo crucem merito baculum tibi perfida cornix / Impingo, sed enim te graviora manent’. Het
vastus uit het ‘scriptor vastus et ingens’ betekent ook ‘onbeschaafd’, etc. Uitgebreid was het
Catholicon zeker. Deze Latijnse grammatica annex woordenboek was geschreven Johannes de
Balbis, of Balbus ca. 1286, en werd voor het eerst gedrukt in 1460. Zie ook Erasmus, Antibarbari,
Erasmus, ASD, dl. I-1, p. 58.12; p. 61.17.

21Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D3rv: ‘Scotus Misobarbaris:
Ille ego sum Scotus, dubios qui nectit elenchos, / Hanc aciem ingenii quin reverenter habes?
Foelix Polyphemus Scotum pulsat:
Tu modo nodosi fustis si verbera pellas, / Chordiger, invictus tum mihi Scotus eris’.
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en vervangen door Florista.22 Florista zal iets te maken hebben met ‘florile-
gia’, verzamelingen van passages uit het werk van de kerkvaders. De auteur
- of liever compilator - Florista wordt ook onder de getrouwen van Barbaries
geschaard in Erasmus’ Conflictus Thaliae et Barbariei.23 Florista is niet de
enige die zowel in de samenspraak, als in Gnapheus’ toneelstuk terugkomt, zo
ook Papias, de al eerder genoemde Hugutio en Michael Modista.

Modista is een van de laatste drie Philobarbari, representanten van de scho-
lastiek, die voortgedreven worden. De andere twee zijn het Mammetrectus ad
Bibliam, een vaak herdrukt Bijbels woordenboek, en een ‘tot het christen-
dom bekeerde jood’ (Maranus).24 Het Mammetrectus ad Bibliam komt voor
in Erasmus’ Antibarbari en zou daar heel goed aan ontleend kunnen zijn.25

Gnapheus neemt het werk niet serieus, hij noemt het eeuwenoude werk ‘kin-
derlijk’: ‘Zelfs hoogbejaard ben je nog steeds niet opgehouden wiegeliedjes te
zingen aan de borst, waaraan jij, je moest je schamen, Ezeltje, nog zuigt ook’
(‘Cum sis grandaevus, nondum lallare recusas / Mammam, quam sugas turpis
Aselle tibi’). De titel gaf daar dan ook wel enige aanleiding toe: het woord is
afkomstig van μαμμόθρεπτος en betekent iets als ‘Zuigeling’.

Een groot deel van de allegorische personages die de scholastiek voorstel-
len, gaan terug op Erasmus’ Liber Antibarbarorum. Het Conflictus Thaliae et
Barbariei werd waarschijnlijk pas gebruikt, toen Eloquentiae Triumphus op-
nieuw uitgegeven werd.26 In de drie werken staat hetzelfde conflict centraal,
en spelen identieke personages een rol. Batt, Hercules Gallicus, Thalia en
Eloquentia vertegenwoordigen de humanisten; Barbarij, zijn volgelingen en de
lagere geestelijkheid staan voor het ouderwetse scholastieke onderwijs.

22Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), C2r. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555),
fol. B4r: ‘Florista tegen de Barbarij-haters: Daar ik voor jullie waardige bloemen van woorden
verzameld heb, zou ik daarom geen waardige eerbewijzen verdienen? Hutten tegen Florista: Je
zult je verdiende loon zeker krijgen, wanneer ik je op je kop sla / met deze knoestige knuppel. Je
zult je verdiende loon krijgen’ (‘Florista Misobarbaris: Verborum flores vobis qui colligo dignos, /
Non merear dignis laudibus inde coli? V. Huttenus Floristae. Praemia digna feres, nodosi verbera
fustis / Si capiti inpingam. Praemia digna feres’).

23Erasmus, LB , dl. I, p. 892: ‘BARBARIJ: Florista is de beste van allemaal, die zijn naam
herleidt van Bloemen [Bloemlezingen]. THALIA: Maar lekker ruiken doen ze niet’ (‘BARBARIES:
Praecipuum omnium /textitFloristam, qui a Floribus fortitus est nomen. THALIA: Sed non bene
olentibus’).

24Met Maranus werd hoogstwaarschijnlijk de scholastieke polemiekenschrijver Pfefferkorn be-
doeld. Zie paragraaf 5.3.

25Erasmus, ASD, dl. I-1, p. 58.11 en p. 61.16-17.
26Papias, Hugutio en Modista komen alleen voor in de latere drukken van 1551 en 1555. Alleen

Modista werd ook al in de eerste druk genoemd, maar deze representant van de scholastiek komt
ook in Antibarbari voor en zal daaraan ontleend zijn.
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6.3 Morosophus: ‘Zotheid’ en de ‘Silenen van Alcibiades’

Met Eloquentiae Triumphus bewerkte Gnapheus de Antibarbari voor op het
toneel, met Morosophus doet hij hetzelfde met Erasmus’ Laus Stultitiae.27

Erasmus’ satire wordt veelal beschouwd als een ongrijpbaar werk, maar daar-
om juist des te prikkelender. Het toneelstuk Morosophus laat zien dat de
zestiende-eeuwse humanist Gnapheus het ambigue Moriae Encomium eendui-
dig interpreteerde: Gnapheus vatte Stultitia, de godin ‘Zotheid’ of ‘Dwaas-
heid’, op als de wijsheid in eigen persoon. Ook recentelijk vindt deze uitleg
ingang, overigens geheel los van Gnapheus’ interpretatie van de Lof der Zotheid
in Morosophus: Halkin stelt Stultitia gelijk aan de goddelijke wijsheid.28

In het drama staat de tegenstelling tussen de wereldse, geveinsde wijsheid
en de ware of goddelijke wijsheid centraal.29 Het personage Morosophus staat
voor het eerste, Sophia representeert het tweede. Deze personages gaan allebei
terug op de Laus Stultitiae. Sophia is gemodelleerd naar de vertelster van
Erasmus’ satire, de godin Stultitia.30 Het personage Morosophus is gebaseerd
op haar spottende omschrijving van de zogenaamd geleerde natuurfilosofen uit
de Lof der zotheid. De antithese wordt benadrukt door een aantal erasmiaanse
adagia, die wijzen op het verschil tussen het leugenachtige en geveinsde uiterlijk
van de personages en hun ware inborst.31

27Rädle wijst erop dat de thematiek van wijsheid die slechts dwaasheid blijkt overeenkomt.
Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 234. Overduidelijke verwijzingen naar Moriae Encomium
beginnen al op de titelpagina van de druk uit 1541 met de titel van het stuk zelf, de motto’s, die
ook voorkomen in de Laus Stultitiae. Erasmus en zijn Engelse vriend en collega Thomas More
gebruikten het woord morosophus voor het eerst in de vertaling van een van Lucianus dialogen,
Alexander seu Pseudomantis. Ze namen het woord op in hun eigen werk, de Moriae Encomium
(Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 74.76) en Utopia (Bazel, 1518, p. 38). Voor de motto’s, zie Moriae
Encomium 62 (Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 178.895-96) en 65 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 186.70-
71), waar Erasmus’ spreekbuis, de godin Stultitia, klassieke en christelijke bronnen aanhaalt om
haar invloed in de wereld te staven met bewijsstukken. Zie Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 168.

Verder bevat het stuk een korte lof op de Zotheid (IV.2). Gnapheus, Morosophus, fol. D3rv.
In deze lovende beschrijving, die de boeren Simus en Crito van hun dwaasheid geven, wordt
veelvuldig verwezen naar Erasmus’ Lof der zotheid. Maar ook de andere personages worden
bevangen door een soort dwaasheid. Door Sophia’s verschijning en woorden raken ze buiten
zinnen. Ook deze vorm van dwaasheid is geënt op de laatste paragrafen van de Moriae Encomium,
waarin Erasmus Stultitia de zogenoemde ‘Christelijke dwaasheid’ of ‘goddelijke inspiratie’ laat
beschrijven (zie Screech, Ecstasy and “The Praise of Folly”). In extase, door goddelijke bezieling,
kunnen christenen al een voorproefje smaken van het eeuwige leven. Zie ook Demoed, ‘Stultitia
on Stage’, p. 178-181. Tevens komt de metafoor van de wereld als schouwtoneel voor (eveneens
IV.2).Gnapheus, Morosophus, fol. D3v: ‘Quid vita enim mortalium / Est vera quam Comoedia?
/ Larvata ubi sunt omnium / Mens, verba, mores, gratia’. Zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’,
p. 181.

28Halkin, ‘La satire dans l’Eloge de la Folie’, p. 141.
29Gnapheus, Morosophus, fol. A1r en A3r (ondertitel): ‘De vera ac personata Sapientia’.
30Ook de boeren Simus en Crito hebben bepaalde karakteristieken die aan Stultitia’s eigen-

schappen en uitlatingen doen denken. Zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 181.
31De adagia sluiten thematisch aan bij dat van de Sileni Alcibiadis en komen vooral voor

in IV.3, waar Simus en Crito Morosophus als dwaas ontmaskeren en te kijk zetten. Erasmus,
Adagia, 610/I.7.10 en 611/I.7.11 (Simia in purpura, ‘apen in purper’ en Simia simia est, etiam
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De belangrijkste van deze spreuken is die over de silenen van Alcibiades
(Sileni Alcibiadis).32 Dit adagium gaat terug op Plato’s dialoog Symposium
, waarin Alcibiades zijn leermeester en vriend Socrates vergeleek met silenen-
beeldjes. De beeldjes konden in twee helften uit elkaar gehaald worden en
binnenin blijken ze dan godenbeeldjes te bevatten.33 Socrates’ onaantrekkelij-
ke uiterlijk - Silenen waren wezens met een kale kop, dikke pens en mopsneuzen
- zegt niets over zijn prachtige innerlijk en wijze natuur.34 Ook Socrates’ woor-
den lijken op het eerste gezicht eenvoudig en weinigzeggend, maar blijken een
diepe wijsheid en onderliggende boodschap te bevatten. Socrates blijkt ook in
Gnapheus’ Morosophus een belangrijk voorbeeld.

In de proloog laat Gnapheus het publiek weten dat hij met de komedie
wilde laten zien dat ‘niemand in de ware Wijsheid onderwezen kan worden,
tenzij hij de Wijsheid die hij denkt te hebben, aflegt en ervan uit gaat dat
hij niets weet’.35 Deze versregels zijn een rechtstreekse verwijzing naar een
passage over Socrates bij Erasmus: ‘[...] alleen hij zei altijd dat hij dit ene
zeker wist: dat hij niets wist’.36 Buiten Socrates zijn er meer van dit soort ‘si-
lenen’ geweest: Erasmus noemt de cynici, die zich als volgelingen van Socrates
beschouwen, Antisthenes en Diogenes, en de stöıcijn Epictetus, en tenslotte,
zoals het een evangelisch humanist betaamt, ook Christus, Johannes de Doper
en de apostelen, eenvoudige en armoedige mensen, die bij nader inzien zeer
wijs blijken te zijn en ten onrechte met de nek aangekeken worden.37

Erasmus zegt dat men dit adagium omgekeerd kan gebruiken voor mensen
die zich beter voordoen dan ze eigenlijk zijn. Omgekeerde silenen zien er van
buiten prachtig uit, maar van binnen zijn het dwazen, of erger.

Maar open je een omgekeerde Sileen, dan zou je een tiran vinden,
zo’n vijand van burgers, iemand die de algemene eendracht haat,
een ervaren onrustzaaier, die goede mensen onderdrukt, de wetten
verziekt, steden met de grond gelijk maakt en kerken leeg rooft,

si aurea gestat insignia, ‘al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding’).
Zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 175. Erasmus, Adagia, 1460/II.5.60 (Calvus comatus,
‘een kaalkop met een pruik’); 441/I.5.41 (Asinus inter Simias, ‘een ezel onder de apen’); 7/I.1.7
(Dodonaeum aes, ‘brons uit Dodona’, zinloos geleuter), zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’,
p. 171; 592/I.6.92 (intra tuam pelliculam te contine, ‘schoenmaker blijf bij je leest’), zie ook
Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 172.

32Erasmus, Adagia, 2201/III.3.1 (Sileni Alcibiadis), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 159-190.
33Erasmus, Adagia, 2201/III.3.1 (Sileni Alcibiadis), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 160.8-11.
34Erasmus, Adagia, 2201/III.3.1 (Sileni Alcibiadis), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 160.14-23.
35Gnapheus, Morosophus, proloog, A4v: ‘Hoc ergo habet nostrae scopus Comoediae / Sapien-

tiam veram doceri neminem, / Persuasionem ni abdicet Sapientiae / Nihilque scire se autumet’.
36Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 162.33-36: ‘Cum ea tempestate ad insaniam usque ferueret inter

stultos profitendi sapientiam ambitio nec unus esset Gorgias, qui se nihil nescire (35) iactitaret,
et ardelionibus huiusmodi nusquam non referta essent omnia, solus hic [Socrates] hoc unum scire
se dictitabat quod nihil sciret’.

37Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 162.52-60, 164.67, 97, 102.
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een misdadiger, heiligschenner, amoreel en gokverslaafd, om kort te
gaan, een Ilias vol rampen, zoals de Grieken zouden zeggen.38

Er zijn ‘goede Silenen’ (boni [...] Sileni), en ‘omgekeerde silenen’ (praepos-
terum Silenum of inversosque Silenos).39 Het personage Sophia behoort tot
de eerste categorie, samen met Socrates en Christus, de profeten en aposte-
len. Het personage Morosophus is een praeposterus Silenus. Morosophus is
gemodelleerd naar het adagium Sileni Alcibiadis en de beschrijving die Stulti-
tia geeft van de natuurfilosofen ‘met hun eerbiedwaardige baarden en mantels’
(‘philosophi barba pallioque verendi’).40 Gnapheus verwerkt alle eigenschap-
pen die deze zestiende-eeuwse wetenschappers in de Lof der Zotheid toege-
schreven krijgen in zijn komedie: Morosophus’ kleding en baard, het cliché dat
wetenschappers struikelen over een steen omdat ze altijd met hun hoofd in de
wolken zijn, tovenarij, het voorspellen van de toekomst aan de hand van de
sterren en tenslotte het feit dat ze eigenlijk onwetend en dom zijn, ondanks
het aanzien dat zij als geleerden genieten.41

Net als de natuurfilosofen draagt ook Morosophus een lange mantel (Ha-
bitus Philosophicus, pallium),42 en heeft hij een baard. Hij kijkt ernstig voor
zich uit en draagt ringen aan zijn vingers.43 De ringen zijn mogelijk ontleend

38Erasmus, ASD, II-5, p. 168.193-197: ‘Sed aperi Silenum praeposterum, tyrannum invenies, in-
terdum civium hostem, publicae concordiae osorem, discordiarum serendarum artificem, bonorum
oppressorem, legum pestem, urbium eversorem, ecclesiae compilatorem, latronem, sacrilegum,
incestum, aleatorem, breviter, ut est in Graecorum prouerbiis, >Ili�da kakÀn’.

39Erasmus, ASD, II-5, p.166.120, 166.121, 168.193, 168.187.
40Erasmus, Moriae Encomium, 52 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 144.361-80). Erasmus, Vertaling

Van Dam, p. 92. Daarnaast heeft Gnapheus een aantal elementen uit de passage over de docenten
overgenomen. Erasmus, Moriae Encomium 49 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 138.238-140.271, en Eras-
mus, ASD, IV-3, p. 140.266-268). Gnapheus, Morosophus, I.1, fol. A4v: ‘MOROSOPHUS: Toch
wel, zo wordt beweerd dat mijn goede Scipio Africanus in een droom de sterren onderwezen kreeg.
GENIUS: Nu heeft hij een voorbeeld. Tijd voor applaus. MOROSOPHUS: En Ennius? Had die
niet gemerkt dat de ziel van de dichter Homerus in zijn lichaam was verhuisd, als we de dichters
mogen geloven? GENIUS: Waarom schreef hij dan geen gedichten die een Homerus waardig zijn,
enorme fantast die je bent? MOROSOPHUS: En wat dacht u van Hesiodus, amper had hij zijn
lippen met het water van de Muzen bevochtigd, of plotsklaps trad hij als dichter naar voren?
GENIUS: Fabeltjes’ (MOROSOPHUS: Sane Africanum illum meum per somnium / Didicisse sy-
dera autumant. GENIUS: Exemplum habet. / Nae gestiendi tempus est. MOROSOPHUS: Quid
Ennius? / Num senserat poetae Homeri animam in suum / Migrasse corpus, vatibus si creditur?
GENIUS: Quin ergo scripsit digna Homero carmina, / Nugator ingens? MOROSOPHUS: Quid,
quod Hesiodus item, / Ubi fonte labra proluit Heliconidum, / Repente prodiit poeta? GENIUS:
Fabulae).

En Gnapheus, Morosophus, I.4, fol. B3r: ‘Daarom moeten wij hen juist met vleierij paaien,
zodat wij in ere worden gehouden’ (Quaere illis contra blande dicere, ut colamur, convenit).

41Zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 170-177.
42Gnapheus, Morosophus, I.1, fol. A4r. Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 172-173.
43Gnapheus, Morosophus, I.1, fol. A4v: ‘MOROSOPHUS: Dus niemand hoeft me te vragen

waarom ik me zo kleed. GENIUS: Alsof dat pak van jou niet gehuurd zou zijn! MOROSOPHUS:
En dat niemand me uitlacht en rare gezichten trekt, want iedereen begrijpt toch wel wat de mantel,
de baard, de ernstige blik en de ringen te betekenen hebben’ (MOROSOPHUS: Nemo ergo quid
sic vestiar me interroget. / GENIUS: Quasi tua ista vestis haud conducta sit! / MOROSOPHUS:
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aan Erasmus’ uitleg bij het adagium van de Sileni Alcibiadis:

Ook vandaag de dag zijn er nog wel wat goede silenen, maar o zo
weinig. Het grootste deel van de mensheid valt samen met de om-
gekeerde sileen. Als iemand de zaak eens goed zou onderzoeken,
zou hij erachter komen dat niemand verder verwijderd is van ware
wijsheid, dan zij die absolute wijsheid claimen op grond van prach-
tige titels, geleerd aandoende hoofddeksels, imponerende mantels
en ringen met edelstenen.44

Niet alleen de mantel en de ringen, ook de nieuwe bijnaam, ‘Morosophus’, zoals
de muzikant Morus zichzelf noemt, zou ontleend kunnen zijn aan het essay
over Alcibiades’ silenen. Erasmus schrijft dat ook de ‘prachtige bijnamen’
(splendidis cognominibus) een kenmerk zijn van omgekeerde silenen, waarmee
zij zichzelf ‘een voorname afkomst’ aanmeten en zichzelf beter voordoen dan
ze in werkelijkheid zijn.45

Aan de buitenkant ziet het personage Morosophus er dus prachtig uit, maar
als je wat beter kijkt, dan blijkt hij van binnen een zot (Morio).46 Dat wordt
gevisualiseerd doordat hij onder zijn ruime ‘filosofenmantel’ het kostuum van
de zot draagt: een groen-gele mantel en een kap met bellen. In IV.3 krijgt
het publiek een glimp van het groen-gele kostuum te zien, wanneer een van de
boeren de mantel oplicht en uitroept:

Laat eens zien wat voor monsterlijks je onder je mantel verbergt!
[...]

Dit is nog nooit vertoond! Deze Nar is een omgekeerde Sileen.
Van buiten ziet hij er prachtig uit,
maar van binnen ziet u een domoor.47

De woorden praeposterum Silenum zijn een directe verwijzing naar het essay
Sileni Alcibiadis en worden op het personage Morosophus toegepast. In het

Nemoque me tam vultuose irrideat, / Cum nemo non intelligat, quid pallium, / Quid barba, quid
frons, annuli quid arguant). In het toneelstuk wijst hij meerdere malen op deze uiterlijkheden, en
zij worden een motief, dat zijn arrogantie symboliseert: hij is van mening dat hij alleen al daarom
met respect behandeld moet worden. Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 172-173.

44Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 166.120-124: ‘Latitant et hodie boni quidam Sileni, sed heu nimium
pauci. Bona pars hominum praeposterum Silenum exprimunt. Si quis rerum vim ac naturam
penitus introspiciat, reperiet nullos a vera sapientia longius abesse quam istos, qui magnificis
titulis, qui sapientibus pileis, qui splendidis cingulis, qui gemmatis anulis absolutam profitentur
sapientiam’.

45Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 166.131-133: ‘Item videas in nullis minus esse verae nobilitatis
quam in Thrasonibus istis, qui [...] splendidis cognominibus summam iactitant nobilitatem’.

46Sophia noemde hem in haar elegische monoloog al een hooghartige nar (fastuosus morio).
Zie paragraaf 7.2.

47Gnapheus, Morosophus, fol. E1r: ‘SIMUS: Ostende, summa veste quid monstri tegas? [...]
Novum spectaculum! Praeposterus Silenus est hic Morio. / Spetiosus apparet foris, sed intime /
Stultum videtis’.
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laatste bedrijf legt Morosophus zijn geleerdentoga, en daarmee zijn arrogantie,
af.48

Ook het personage Sophia is grotendeels ontleend aan de Laus Stultitiae
en leunt sterk op Stultitia, de godin Zotheid of Dwaasheid. Gnapheus’ per-
sonage Sophia maakt wel een veel serieuzere indruk dan Erasmus’ spreekbuis
Stultitia.49 Halkin wijst er echter op dat Stultia in de tweede helft van de
satire veel serieuzer naar voren komt, en het is deze Stultitia die hij gelijk-
stelt aan de goddelijke wijsheid.50 De identificatie tussen Sophia en Stultitia
wordt onderschreven door directe ontleningen aan Erasmus’ satire. Zo lijkt
de passage uit de Lof der zotheid, waarin Stultitia haar afkomst geeft (‘mijn
vader was niet Chaos, niet Orcus, niet Saturnus, niet Iapetus of een dergelijke
verouderde stoffige god, maar Rijkdom zelf [...] En hij heeft mij niet uit zijn
eigen hersenpan ter wereld gebracht, zoals Jupiter de grimmige en norse Pallas
[...]’),51 overeen te komen met de eerste regels van Sophia’s monoloog:

Ik ben niet die Wijsheid die geboren is uit Jupiters schedel,
noch zijn mijn ouders Ervaring, naar men zegt, en Herinnering.
Nee, ik ben de dochter van de Hoogste God, hierheen gekomen
vanuit de hemel. Terwijl ik hevig verlang om mij te verenigen
met de stervelingen, als trouwe, liefdevolle gastvrouw,
ja zelfs als de ideale moeder van alle heil en geluk,
vind ik nergens iemand die met mij verenigd wil zijn,
die zijn huis voor mij opent of mij zijn hand aanbiedt.52

Iets anders dat het personage Sophia gemeen heeft met Stultitia, en overigens
ook met de boni Sileni, is dat ook zij klaagt dat men geen acht slaat op haar
woorden en haar zelfs beschimpt.53

48Zie paragraaf 7.2. Arrogantie (fastus) is een van de eigenschappen die in het adagium Sileni
Alcibiadis aan de ‘omgekeerde silenen’ toegeschreven wordt. Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 182.466.

49Zo is haar openingsmonoloog vrij ernstig van toon. Deze scène, waarin Sophia zich voor het
eerst toont aan het publiek, lijkt op het eerste gezicht misschien zelfs een fremdkörper in het stuk
en past misschien zelfs beter in een tragedie dan in een komedie. Neem bijvoorbeeld de bedreiging
die zij uit over het lot van Morosophus. Een typisch wraakzuchtige godheid uit de tragedie. Zie
paragraaf 7.2.

50Halkin, ‘La satire dans l’Eloge de la Folie’, p. 146-147.
51Erasmus, Moriae Encomium 7. Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 76.91-104: ‘Mihi vero neque

Chaos, neque Orcus, neque Saturnus, neque Iapetus, aut alius id genus obsoletorum, ac putrium
Deorum quispiam pater fuit. Sed ploutos ipse unus [...] Atque hic quidem me progenuit non e
cerebro suo, quemadmodum tetricam illam ac torvam Palladem Iupiter [...]’. Erasmus, Vertaling
Van Dam, p. 20.

52Gnapheus, Morosophus, II.4, fol. C3r: ‘Ego illa non Iovis cerebro nata, non / Usu, ut ferunt,
nec Memoria parentibus / orta Sapientia, Numinis sed filia / Summi, huc profecta coelitus, dum
gestio / mortalibus me adiungere, ut piam hospitem, / immo ut parentem omnis salutis optimam,
/ nusquam invenio, qui me sibi iunctam velit, / qui aedeis aperiat dexteramve porrigat’.

53Gnapheus, Morosophus, II.3, fol. C1v. Zie bijvoorbeeld Erasmus, Adagia, 2201/III.3.1 (Si-
leni Alcibiadis), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 164.102-104: ‘De apostelen waren silenen van deze
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De identificatie van Sophia met Stultitia en ‘goede silenen’ wordt ook op
het toneel inzichtelijk gemaakt door Sophia’s kostuums. Wanneer zij opkomt,
draagt Sophia ‘vuile kleding’ (vestitus iste sordidus), maar ook een ‘bontge-
kleurde mantel’ (pallio [ ...] variegato).54 Met name het ‘bontgekleurd’ zou
op het geel-groene narrenkostuum kunnen wijzen. In dezelfde scène wordt
Sophia’s kostuum ook omschreven als een ‘veelvormige mantel’ (Pallium [...]
multiforme), wat zou kunnen duiden op de verschillende elementen waaruit
een narrenkap bestaat: ezelsoren en de hanenkam. Met deze visuele elemen-
ten wordt een parallel getrokken tussen haar en Stultitia, die in de Lof der
Zotheid, zo moeten de lezers zich indenken en zo wordt het door Holbein in de
marginalia voorgesteld, als zottin optreedt.55

Sophia komt dus op als zottin, maar als je dichterbij komt, blijkt zij het
tegendeel. Sophia wordt gespiegeld aan Morosophus. Hij kwam op als geleerde,
maar bleek een dwaas. In het vierde bedrijf proberen twee dwaas geworden
boeren hem zijn ‘filosofenmantel’ af te nemen. Dat dat bijna lukt, blijkt uit de
uitroep dat zich daaronder een zot (morio) schuilhoudt. Hetzelfde overkomt
Sophia in II.4, waar de personages Theophilus en Philocalus dreigen haar het
‘bespottelijke gewaad’ dat zij draagt uit te trekken en zo een tipje van de sluier
op te lichten.

THEOPHILUS: Maar sta ons toe dat we in de tussentijd
bij u dat bespottelijk gewaad uittrekken.
SOPHIA: Nee! Ik denk niet dat dat erg veilig zal zijn.
THEOPHILUS: Wanneer we alleen zijn dan? PHILOCALUS: Maar

we zijn toch uw volgelingen? SOPHIA: Al zijn jullie dat, het is
niet niks

wat jullie van me vragen. [...]

soort, armoedig, onbeschaafd, ongeletterd, van lage komaf, machteloos, veracht, aan allerlei be-
schimpingen blootgesteld, uitgelachen, verafschuwd, vervloekt, over de hele wereld even gehaat
als bespot’ (‘Huiusmodi Sileni fuerunt apostoli, pauperes, inculti, illiterati, ignobiles, imbecilles,
abiecti, omnibus omnium contumeliis expositi, irrisi, invisi, execrabiles, ac pene publicum orbis
simul et odium et ludibrium’). Ook Sophia zegt dat zij uitgelachen wordt (irrideant) en dat ze
haar ‘overgieten met een hoop bijtende spot’ (‘et multo aceto perluant’).

54Gnapheus, Morosophus, II.4, fol. C3r.
55In de Moriae Encomium zijn de toespelingen op de uiterlijke kenmerken van de zot overigens

veel onduidelijker dan in Morosophus. In het toneelstuk gaat het dan ook waarschijnlijk om
regieaanwijzingen (zie p. 3 en paragraaf 1.6.2); deze zijn in Erasmus’ satire overbodig. Erasmus,
Moriae Encomium 1 (‘alleen door me te laten zien’, solo [...] aspectu), 2 (‘zo vreemd uitgedost’,
hoc insolito cultu) en 5: ‘Alsof je niet, zoals dat heet, aan mijn gezicht en aan mijn neus kunt zien
wie ik ben. En alsof iemand die beweert dat ik Minerva of Wijsheid ben niet meteen weersproken
wordt door mijn uiterlijk, al zeg ik geen stom woord - terwijl het woord toch een spiegel van
de ziel is die nimmer liegt’ (‘quasi non ipso ex vultu fronteque, quod aiunt, satis quae sim prae
me feram, aut quasi si quis me Minervam, aut Sophiam esse contendat, non statim solo possit
obtutu coargui, etiam si nulla accedat oratio, minime mendax animi speculum’). Erasmus, ASD,
dl. IV-3, p. 72.19-20, 74.65-68. Erasmus, Vertaling Van Dam, p. 16, 18.
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Laten we dit hutje binnengaan, in alle geborgenheid
en eenvoud wil ik door mijn volgelingen waarlijk gekend worden.56

In de laatste scène (V.5) legt Sophia haar vieze, bontgekleurde en veelvormige
mantel af. Net zoals Morosophus eindelijk zijn Habitus Philosophicus uittrekt
en zijn ware aard laat zien, toont ook Sophia zich eindelijk in vol ornaat: zij
draagt een sneeuwwitte mantel beschreven met goud.

Onder haar borstband glanst de naam van God, JHWH, dat ze het
vierletterwoord noemen, geschreven in gouden letters. En in een
kring eromheen staan de letters Immanuël, God met ons. Maar op
de randen van haar kleding kun je de naam Philadelphia, Naasten-
liefde, zien staan, op een bijzonder kunstige manier daarop gebor-
duurd, wanneer je haar als ze haar mantel afgelegd heeft dichterbij
zou bekijken.57

Sophia is een ‘goede sileen’, want ‘wie zou in ’s hemelsnaam geloven / dat
onder zo’n vuile mantel een echte godin schuil gaat?’58 In de epiloog vergelijkt
Gnapheus de godin Sophia met ‘een kostbare parel, die verborgen voor de
wereld, in de akker van het evangelie begraven ligt’,59 want ‘de natuur houdt
alles wat veel waard is verborgen, / alles wat zij niet openlijk aan iedereen wil
geven. Als je te veel wilt verkopen, wordt zelfs goud waardeloos’.60 De parel
en de natuur, die kostbare edelstenen en edelmetalen goed verborgen houdt,
komen meerder keren voor in de spreuk Sileni Alcibiadis.61

56Gnapheus, Morosophus, fol. C3v: ‘THEOPHILUS: Sed interim / Sine exuamus hoc tibi
ludibrium. / SOPHIA: Au, non satis tutum istud arbitror fore’ THEOPHILUS: Solo in loco, quid
ni? PHILOCALUS: Tui num nam sumus / Clientuli? SOPHIA: Ut sitis. Permagna sunt, / Quae
postulatis. [...] / Subeamus hoc tugurium. In abdito loco / Humilique amo a clientulis vere meis
/ Agnoscier.

57Gnapheus, Morosophus, V.5, fol. F3r: ‘Sub pectoris strophion, vel aureis nitet / Nomen
Dei, quod tetragr�mmaton vocant, / Delineatum literis. At circulum / Circumsident Emmanuelis
grammata. / In vestis autem fimbriis, Philadelphiae / Vocabulum mira arte pictum visitur, / Si
pallio abducto propius eam conspexeris’. Hier wordt niet gesproken over een sneeuwwitte mantel.
Deze leid ik af van Morosophus’ redevoering, waarin hij zegt dat hij en andere dwaas-wijzen de
sneeuwwitte mantel van Wijsheid bevlekt hebben. Gnapheus, Morosophus, V.4, fol. F1r. De
woorden ‘wanneer je haar dichterbij (propius) zou bekijken’, alluderen aan het adagium Sileni
Alcibiadis. Erasmus, ASD, II-5, p. 160.6, 22 (propius contemplanti, propius intuenti). Erasmus,
ASD, II-5, p. 164.79-85 (‘Iam si contingat apertum hunc Silenum propius intueri [...]’).

58Gnapheus, Morosophus, IV.6, fol. E2r: ‘Quis obsecro crederet / Sub pallio tam sordido
numen merum / Latere?’ Vgl. Erasmus, Adagia, 2201/III.3.1 (Sileni Alcibiadis), Erasmus, ASD,
II-5, p. 164.99-100: ‘Nimirum cernebat, quid thesauri lateret sub agresti pallio [...]’.

59Gnapheus, Morosophus, fol. G1r: ‘ceu margaritum nobile, / Evangelico agro conditum, et
mundo abditum’.

60Gnapheus, Morosophus, fol. G1r: ‘Sic abdidit natura quicquid magnum habet, / Quicquid
recusat omnibus palam dare, / Si vendites nimis, vel aurum vileat’.

61Erasmus, ASD, dl. II.5, p. 188.595-596: ‘Zij mogen de parel van het evangelie niet weggooien,
terwijl zij jagen op de glazen edelstenen van deze wereld’ (‘Nec evangelicum amittent margaritum,
dum vitreas mundi gemmas consectantur’).
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Zo zegt Erasmus over de ‘goede sileen’ Christus: ‘Als je deze sileen nu eens
van dichterbij kon bekijken, mijn God, dan zou je een onuitsprekelijke schat
vinden, een parel in alle waardeloosheid, verhevenheid in alle nederigheid,
rijkdommen in alle armoedigheid, ondenkbare kracht in alle zwakte, roem in
ontering, volledige in alle inspanningen, en tenslotte in zo’n bittere dood de
eeuwige bron van onsterfelijkheid’.62 Gnapheus refereert in de epiloog dus
aan een herkenbaar motief, dat overigens ook een godsdienstige bijbetekenis
heeft: ‘Ik wil de pausen hun rijkdommen niet ontzeggen, maar dan moeten hun
schatten wel bestaan uit de parel van het evangelie en de hemelse goederen,
die alleen maar toenemen wanneer zij onder iedereen verdeeld worden, en er
zal geen gevaar zijn dat hun vrijgevigheid bezwijkt onder vrijgevigheid’.63

6.4 Conclusie

Eloquentiae Triumphus en Morosophus kwamen beide in dezelfde periode tot
stand, sloten allebei aan bij de controverse tussen humanisten en scholastici
en bevatten opvallend veel allusies op werk van Erasmus. Eloquentiae Trium-
phus is een bewerking voor op het toneel van Erasmus’ Antibarbari : in het
toneelstuk wordt de triomftocht die men Batt voor ogen stelt daadwerkelijk
tot uitvoering gebracht. In Morosophus wordt de Moriae Encomium gedra-
matiseerd.

Erasmus’ Moriae Encomium, zijn Antibarbari en de Adagia (Herculei labori
en Sileni Alcibiadis) zijn niet de meest recente werken. De Lof der Zotheid
en de ‘Silenen van Alcibiades’ zijn wel tijdloze geschriften gebleken (ze werden
vaak herdrukt en vertaald) en ze staan zeer kritisch tegenover de katholieke
kerk. Juist in deze werken spreekt Erasmus zich uit tegen de rooms-katholieke
uiterlijke godsdienst, de rijkdom van de Kerk en oorlogszuchtige pausen. Ook
Antibarbari bevatte antiklerikale sentimenten.

Met de receptie van Erasmus richtte Gnapheus zich vooral op de huma-

Erasmus, ASD, II-5, p. 166.149-150: ‘de natuur verbergt goud en edelstenen in de diepste schuil-
hoeken van d aarde’ (‘Aurum et gemmas in altissimas terrae latebras abdidit natura’). Erasmus,
ASD, dl. II-5, p. 168.180-182: ‘’ ‘[Et ne singula persequens fiam prolixior,] in naturae simul
ac mysticis rebus, [ut quicque praestantissimum est, ita quam maxime videbis abstrusum et a
prophanis oculis longissime semotum]’.

62Erasmus, ASD, II-5, p. 164.79-85: ‘Iam si contingat apertum hunc Silenum propius intueri,
hoc est si cui dignetur ipse se purgatis animi luminibus ostendere, deum immortalem, quam inef-
fabilem reperies thesaurum, in quanta vilitate quale margaritum, in quanta humilitate quantam
sublimitatem, in quanta paupertate quantas divitias, in quanta infirmitate quam incogitabilem
virtutem, in quanta ignominia quantam gloriam, in quantis laboribus quam absolutam requiem,
denique in morte tam acerba perennem immortalitatis fontem’.

63Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 180.423-424/426: ‘Cupio quam maxime divites esse pontifices, sed
evangelico margarito, sed coelestibus opibus, quas quo largius in omnes effuderint, hoc ipsi magis
abundabunt, nec periculum erit ne benignitas pereat benignitate’.
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nistisch geschoolde elite onder zijn toeschouwers en op zijn lezerspubliek, die
goed bekend geweest moeten zijn met het Latijnse werk van Erasmus. Maar
Gnapheus maakt toespelingen op werk dat zo bekend was dat het ook in verta-
ling beschikbaar was. De Lof der Zotheid en het essayistische adagium Sileni
Alcibiadis waren in meerdere talen vertaald, waaronder in het Duits en het
Nederlands. Gnapheus maakte de allusies op deze werken inzichtelijk met vi-
suele middelen: de kostuums van de personages Sophia en /Morosophus en de
verwisseling van kostuums.

Al heeft Erasmus zich altijd uitgesproken tegen het feit dat hij (en met
hem het humanisme) geassocieerd werd met Luther, in Gnapheus’ toneelstuk-
ken wordt het humanisme en het lutheranisme wel vereenzelvigd (en zo ook de
scholastiek en het katholicisme). Wellicht wezen de allusies op Erasmus’ meest
kritische en gecensureerde werk het publiek erop dat Eloquentiae Triumphus
en Morosophus niet alleen humanistische idealen verkondigen, maar ook een
evangelische boodschap uitdragen. Het oproepen van bekende antikatholie-
ke en antiklerikale literaire werken is een van de overtuigingsstrategieën die
de boodschap versterken en het effect van fysieke en semantische hindernissen
kleiner maken. Deze oorspronkelijk in het Latijn geschreven werken waren ver-
taald en dus bekend bij een breder publiek dan alleen de respublica litteraria;
ook worden de verwijzingen naar de teksten ondersteund met visuele middelen.
De overtuigingsstrategie was dus niet per se alleen gericht op geletterden.
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