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Hoofdstuk 7

Morosophus: radicale hervormers en de

institutionalisering van de lutherse kerk

7.1 Inleiding

Morosophus is een meerduidig toneelstuk, waarin verschillende stemmen aan-
wezig zijn. Een belangrijke vraag is wie of wat er verborgen gaat achter de twee
hoofdpersonen: de allegorische personages Morosophus en Sophia.1 Sommigen
stellen dat Morosophus een satire is van de astronoom Copernicus.2 Ik heb
betoogd dat de komedie niet alleen Copernicus, maar de zestiende-eeuwse na-
tuurwetenschappers in het algemeen op de hak neemt.3 Het toneelstuk heeft
ook een belangrijke godsdienstige betekenis.4 Rädle stelt dat Gnapheus ra-
dicale spiritualistische en doperse opvattingen verkondigt.5 Ik zal laten zien
dat hij daarnaast ook een luthers standpunt inneemt, zich uitspreekt tegen
de radicale reformatie en tevens stelling inneemt tegen de scholastiek en de
Rooms-Katholieke Kerk.6

Het toneelstuk Morosophus werd rond 1540 geschreven en opgevoerd in
Elbing, en in 1541 gedrukt in Danzig.7 Met de gedrukte versie van het to-

1Vgl. Gnapheus, Morosophus, ed. Hoffmann, p. 20-24.
2Gnapheus, Morosophus, ed. Hoffmann, p. 20-24; een aantal biografieën van Copernicus,

bijvoorbeeld Kesten, Copernicus and his world, en een uitgave van zijn correspondentie. Zie
Gnapheus, Morosophus, ed. Hoffmann, p. 22-23; Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 239-
240.

3Demoed, ‘Stultitia on Stage’. Zie ook Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 238. Zie ook
paragraaf 6.3.

4Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’.
5Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 221, 233, 239-241, 248. Zie ook paragraaf 7.5.4.
6Zie paragraaf 7.5.2 en 7.5.3. Zie ook Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’.
7Gnapheus, Morosophus (Danzig: Franciscus Rhodus, 1541). Het was Gnapheus’ minst ge-

wilde toneelstuk: het bleef voor zover bekend bij één enkele opvoering en het kende maar één
postume herdruk. Gnapheus, Morosophus (Nürnberg: Furmann, 1599). Zie ook paragraaf 2.3.
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neelstuk nam Gnapheus afstand van Elbing, Danzig en West-Pruisen. Hij gaf
bijvoorbeeld exemplaren van het drama aan vrienden en collega’s die elders
werkzaam waren, zoals de wiskundige en astronoom Rheticus, die verbonden
was aan de lutherse universiteit in Wittenberg, en aan een rector in Emden.8

Niet alleen met afzonderlijke exemplaren, ook met het toneelstuk zelf begaf
Gnapheus zich ver buiten de grenzen van West-Pruisen. Hij droeg de komedie
op aan hertog Albert van Oost-Pruisen en in de gedichten op de laatste pagi-
na’s van de gedrukte versie van Morosophus hekelde hij de lutherse theoloog
en hofprediker van hertog Albert van Oost-Pruisen Jörgen Reiche en prees hij
de Nederlandse sacramentariër Cornelis Hoen en Frederik van Heydeck (Fre-
dericus ab Hedeck, 1491-1536). Van Heydeck was spiritualist en dus in de ogen
van de strikte lutheranen een ‘Schwärmer’ die met de nodige argwaan bekeken
werd.

Door Reiche te berispen en Van Heydeck te prijzen, lijkt Gnapheus zich
in de gedichten indirect uit te spreken voor het spiritualisme en tegen het lu-
theranisme. Ook in het toneelstuk zelf worden spiritualistische denkbeelden
verwoord en verbeeld. In Oost-Pruisen woedde toentertijd juist een machts-
strijd tussen lutheranen en spiritualisten. Wat in Oost-Pruisen op kleine schaal
gebeurde, maakte deel uit van een breder gevoerd publiek debat onder luthe-
ranen over dissidenten en wat te doen met de andere stromingen die zich
binnen de evangelische beweging vormden. Met Morosophus lijkt Gnapheus
zich welbewust te mengen in het conflict tussen de lutherse factie en de andere
groeperingen: in de afsluitende gedichten kiest hij partij voor de spriritualis-
ten aan het hof van de hertog, en laat hij zich laatdunkend uit over de strikte
lutheraan Reiche.

7.2 Inhoud en structuur

De komedie bevat twee plots die naast elkaar bestaan en pas in de laatste akte
bij elkaar komen: een meer komische met in de hoofdrol Morosophus, en een
meer belerende, waarvan Sophia de protagoniste is.9

In het eerste bedrijf besluit de muzikant Morus (verlatijnst Grieks voor
‘dwaas’) dat hij liever als geleerd astronoom te boek staat.10 Hij huurt een

8Gnapheus, Morosophus, fol. A1r. Voor Rheticus, zie het exemplaar in de Nationale Biblio-
theek (Biblioteka Narodowa) in Warschau, met dank aan Jan Chobrozcek die mij attent maakte
op deze opdracht; voor de opdracht aan de rector uit Emden, zie het exemplaar in het British
Museum in Londen. Zie ook Gnapheus, Morosophus, ed. Hoffmann, p. 158.

9De plot rond Sophia wordt door Macardle ‘an allegorical subplot’ genoemd. Macardle, Al-
legory of Acolastus, p. 6. Sophia is inderdaad duidelijk een allegorische personage, maar het
personage Morosophus is net zo allegorisch en representeert de arrogantie van de geschoolde elite.

10Bij het eerste bedrijf bestaat een uitgebreid commentaar en Nederlandse vertaling. Steiner,
Gnapheus, Gulielmus, Morosophus (Praefaetio en Actus I)..
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‘filosofenmantel’ en wil voortaan Morosophus (‘Dwaas-wijze’), dat veel chiquer
klinkt, genoemd worden.11 Ook doet hij alsof hij zijn oude vriend Tigellius de
citerspeler niet meer kent, al probeert hij wel tevergeefs indruk op de man te
maken door de toekomst te voorspellen aan hand van de stand van de sterren.
Hij zegt dat het zal gaan regenen en dat iedereen die nat wordt tot een dwaze
nar zal worden.

Morosophus sluit zich op in zijn huis en verwacht dat hij wanneer het
weer droog is als enig overgebleven wijze, of althans niet-dwaas, zal regeren
als een koning. In de vierde akte blijken de dwaze zotten juist geen enkel
respect te hebben voor Morosophus. De twee boeren Simus en Crito die beide
dwaas geworden zijn door de regen waar zij al maanden met smart op zaten te
wachten, maken hem nu openlijk belachelijk. Diep teleurgesteld sluit hij zich
in de vijfde akte dan maar bij de dwazen aan.

In de tweede en derde akte maakt het publiek kennis met Morosophus’
tegenspelers: we horen de boeren Simus en Crito klagen over de droogte en
het arrogante gedrag van de waarzegger Morosophus. Vervolgens komt Mo-
rosophus’ belangrijkste tegenspeelster op: Sophia. Zij klaagt dat veel mensen
denken en beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar haar ondertussen de
deur wijzen, al is zij de goddelijke wijsheid (divina Sapientia) in eigen per-
soon.12 Alleen arme mensen gunnen haar nog wel enige rust.13 Ook worden
Sophia’s ware volgelingen voorgesteld: Theophilus, Philocalus, Eutychus en
Sophrona.14

Theophilus wordt op pad gestuurd om de blijde boodschap te verkondigen.
In de laatste akte stuit hij op de zotten Morosophus, Simus, Crito en het koor
van dwazen. Maar hij krijgt alleen Morosophus zo ver zich aan te sluiten bij
Sophia, die een heel ander soort wijsheid zal blijken te zijn dan Morosophus’
geveinsde wijsheid, waarover hij aan het begin van het toneelstuk liep op te
scheppen.

Voordat de twee plots in de laatste scènes van de vijfde akte bij elkaar ko-
men, worden ze al met elkaar verweven door middel van directe verwijzingen
naar de andere plot en, meer indirect, door het spiegelen van scènes, gebeur-
tenissen en personages.

11Zie ook paragraaf 6.3.
12Gnapheus, Morosophus, II.3, fol. C1v.
13Gnapheus, Morosophus, II.4, fol. C2r: ‘SOPHIA: Maar ze houden op ons achterna te zitten,

laten we naar dit huisje gaan terwijl zij hier voorbij komen [...] want arme mensen maken het ons
minder lastig’ (‘Sed desinunt nos insequi. Petamus hoc / Gurgustiam, dum hac transeant. [...]
Nam pauperes / Incommodant nobis minus’).

14Eutychus is een arme schoenmaker, die zich inzet voor de zieken en armen; hij en zijn vrouw
Sophrona staan voor eenvoudige en nederige, maar wijze christenen. Theophilus en Philocalus
stellen zichzelf voor als ‘Duitse broers’ (Fratres [...] germani),15 en zouden wel eens personificaties
van Duitse reformatoren kunnen zijn. Theophilus was een bekende bijnaam van Luther. Zie
bijvoorbeeld Naogeorgus, Pammachius (Wittenberg: Johann Luft, 1538).
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De twee directe verwijzingen over en weer staan in II.3 (een vrij lange ele-
gische monoloog van Sophia) en V.4 (een korte quasiplechtige redevoering van
Morosophus). In de eerste akte heeft het publiek uitgebreid kennis kunnen
maken met de zogenaamd geleerde Morosophus; en dan komt in de tweede
akte Sophia op. Zij richt haar klachten op Morosophus in het bijzonder. Van
alle charlatans, die zich wijs wanen, maar de goddelijke wijsheid zelf (geper-
sonifieerd door Sophia) niet willen kennen en zelfs uitlachen en bespotten,16

is ene Morosophus, die zich uitgeeft voor een geleerd astronoom, een van de
ergste: ‘Die verdorven Sofist wil over mijn rug beroemd worden. Die man,
Morosophus, schept op over mij’.17 En als hij niet snel tot inkeer komt, zal hij
verloren gaan.

Wat moet ik zeggen over matrozen, boeren en arbeiders?
Dat ze schandelijk mijn heiligdommen binnendringen?
Er is een fluitspeler aangetroffen die graag zou willen
dat men hem onder de beste sterrenkundigen rekent,
een volslagen dwaas en zelfingenomen hansworst.
Zijn hele situatie wordt totaal op zijn kop gezet, zodat,
als hij niet door serieuze adviseurs weer bij zinnen wil komen,
het gevolg zal zijn dat hij totaal de vernieling in gaat.18

Ook het personage Morosophus legt een direct verband tussen zijn eigen ge-
veinsde geleerdheid en ware wijsheid. Tijdens een quasiplechtstatige redevoe-
ring waarin het personage Morosophus zijn spijt betuigt voor zijn gedrag, trekt
hij zijn ‘filosofenmantel’ die hem tot een geleerde maakte uit, en daarmee legt
hij ook meteen zijn verwaandheid af.19 Hij steekt zijn speech als het ware
af tegen de mantel en spreekt het kledingstuk aan met fastus (‘arrogantie’):
‘Omdat jij, mijn Arrogantie, het leuk vindt om heel veel Dwaze Wijzen op de
wereld te zetten, de verderfelijke verraders van Sapientia, de Wijsheid, van wie
jij de mantel, die normaliter sneeuwwit is, vol vlekken maakt, een schande is
het, erger dan een pantervel’.20 Met het woord ‘Wijsheid’ (Sapientia) verwijst

16Zie paragraaf 6.3.
17Gnapheus, Morosophus, fol. C1v: ‘Me clarus esse vult Sophista perditus. / Me iactitat homo

Morosophus’.
18Gnapheus, Morosophus, C1v: Quid portitores, rusticos, fabros loquar, / Quod turpiter nostris

sacris sese ingerant? / Aulaeus est inventus, inter optimos / Qui se referri vellet Astrologos, palam
/ Insanus atque fastuosus Morio. / Cui summa rerum in cardine isto vertitur / Ut seriis si non
velit resipiscere / Monitoribus, perdatur inde funditus. De passage doet denken aan de proloog
van klassieke tragedies, waarin een gekrenkte godheid zijn wraak op een sterveling aankondigt.

19Het kostuum symboliseert de arrogantie, het uittrekken en afkeuren ervan dat hij van deze
ondeugd bevrijd is. Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 136.

20Gnapheus, Morosophus, fol. F1r: ‘Quoniam tu, meus fastus, [...] Peperisse gaudes Mo-
rosophos [...] Sapientiaeque proditores pessimos, / Cuius tu pallium alioqui candidum facis, /
Maculosius sit (proh pudor) vel Pardale’). Voor deze passage, zie ook paragraaf 7.5.3.
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hij direct naar het personage Sophia.
De twee plots worden met elkaar verweven door middel van antithese en

spiegeling van de personages Morosophus en Sophia.21 Zo klaagt Sophia II.3
dat zij geen aansluiting vindt bij de mensen; in IV.5 is het Morosophus. Zij
spreken beide de hoop of verwachting uit dat zowel ouden van dagen als jon-
geren zich naar hen zouden haasten, in vrijwel zelfde bewoordingen.22 Sophia
zou hen dan wijsheid geven, de mensen zouden er beter van worden; Moroso-
phus hoopt alleen cadeaus in ontvangst te mogen nemen, en zal er alleen zelf
beter van worden.

De antithese wordt geaccentueerd door de kostuums die de personages dra-
gen, door bepaalde handelingen (onder andere het verwisselen van kostuums)
en door het spiegelen van scènes. Niet alle aanwezigen zullen even goed Latijn
gekend hebben en Gnapheus maakt gebruikt van dit soort visuele middelen
om de boodschap extra onder de aandacht van de toeschouwers te brengen en
semantische en fysieke hindernissen te ondervangen.23 Zo verwisselt Sophia
haar bevuilde narrenpak voor een sneeuwwitte mantel; Morosophus ruilt zijn
‘filosofenmantel’ voor een zotskostuum.24 Ook wordt de dwaasheid van Simus
en Crito, die veroorzaakt wordt door de gekmakende regen, gespiegeld aan
de ‘dwaasheid’ van Theophilus, Philocalus en Sophrona. Door de aanblik en
de woorden van Sophia raken deze personages net als de twee boeren buiten
zichzelf van vreugde.25

7.3 De institutionalisering van de lutherse kerk in Oost-Pruisen

Morosophus zal nauw verbonden blijken te zijn met de opkomst van de Re-
formatie in Oost-Pruisen. Albert van Brandenburg-Ansbach (1490-1568), de
latere hertog van Oost-Pruisen en beschermheer van Gnapheus, was er vanaf
1511 grootmeester. Het gebied werd toen nog geregeerd door de Duitse Orde.
Deze katholieke ridderorde had van de Rooms-Katholieke Kerk toestemming
gekregen zich daar te vestigen en er het christendom te verspreiden. Toen het
Koninkrijk Polen zich bekeerde tot het christendom en katholiek werd, had de
orde eigenlijk geen recht van bestaan meer.

In 1466 was een deel van het grondgebied van de Duitse orde veroverd door
het Koninkrijk Polen. Dit deel van Pruisen wordt West-Pruisen of Koninklijk

21Zie paragraaf 6.3.
22Gnapheus, Morosophus, II.3, fol. C1r: ‘Procurrerint omnes mihi pueri ac senes; IV.1, D3r:

Ad me recurrent undique et pueri et senes’. Dit is een aanwijzing voor spiegeling die meer voor
de lezers dan voor toeschouwers bestemd is.

23Zie over deze mogelijke belemmeringen bij een opvoering paragraaf 1.6.2 en 1.6.3.
24Zie paragraaf 6.3.
25Zie paragraaf 6.3. Zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 178-182.
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Pruisen genoemd. Ook Albert voerde oorlog met Polen van 1519 tot 1521,
toen er een wapenstilstand gesloten werd. Tijdens deze wapenstilstand begon
de rooms-katholieke grootmeester Albert achter de schermen de Duitse Orde
op te heffen en het gebied onafhankelijk te maken van de Kerk. Oost-Pruisen
zou een hertogdom moeten worden, dat aan de Poolse kroon gelieerd was.
Hijzelf zou de eerste hertog van een overerfelijke dynastie zijn.

Tegelijkertijd was hij voornemens het lutheranisme tot staatsgodsdienst uit
te roepen. Maar alvorens hij daartoe officiële stappen zou ondernemen, zou
hij wachten tot hij hertog was geworden en onder de bescherming stond van
de katholieke koning Sigismund I van Polen.

In 1525 was het zover, en Oost-Pruisen was daarmee een van de eerste
vorstendommen in Europa die het lutheranisme als staatsgodsdienst invoerde.
De banden met Wittenberg, Luther en Melanchthon, waren altijd sterk, on-
danks enkele ‘kleine meningsverschillen’ met de hertog. Deze meningsverschil-
len betreffen juist het al dan niet maatregelen treffen tegen andere evangelische
stromingen in zijn hertogdom.26

Door het oorlogsgeweld van 1519 tot 1521 was het hertogdom grotendeels
ontvolkt. Daarom verwelkomde de hertog geloofsvluchtelingen. Voor immi-
granten uit de Nederlanden waren zelfs speciale maatregelen genomen. Zij
kregen bepaalde vrijheden, onder meer aangaande geloofszaken, zoals het aan-
stellen van de eigen voorgangers.27 Ze werden positief gediscrimineerd, maar
de lutherse geestelijke elite zag ze het liefst uit het hertogdom geweerd, omdat
ze in hun ogen niet altijd even streng in de lutherse leer waren. De hertog wilde
hen echter graag op zijn territorium dat nog steeds dunbevolkt was houden.

Ook wilde hij niemand de lutherse overtuiging opdringen. Dat schreef hij
in antwoord op een brief die Luther een jaar eerder publiceerde, waarin Luther
de hertog maande strenger op te treden tegen dopers die zich in zijn gebied
ophielden.28

De hertog zelf was overigens ook niet zo recht in de leer als de lutheranen
graag gezien hadden.29 Men spreekt van een machtsstrijd tussen lutheranen
en spiritualistische aanhangers van Schwenckfeld, die beide om de gunst van de
hertog streden.30 En al leed de spiritualistische factie kleine nederlagen (het
ontslag van met hen sympathiserende predikers), zij behielden een luisterend

26Zie bijvoorbeeld Hubatsch, Geschichte I, p. 72.
27Hubatsch, Geschichte I, p. 76.
28Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 72. De in druk uitgebrachte

brief was getiteld ‘Een brief van doctor Maarten Luther aan heer Albert tegen de verschrikkelijke
onruststokers’ (‘An Hernn Albrecht [...] ein Sendbrief D. Martin Luthers wider etliche Rotten-
geister’).

29Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 67, 69-73. Zie ook Reusch, Wilhelm
Gnapheus, p. 29.

30Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 67-74.
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oor bij de hertog. De spiritualistische stroming aan het hof werd versterkt
door een Nederlandse gereformeerde delegatie. Van deze stroming zou ook
Gnapheus deel uit gemaakt hebben.31

In 1535 kwam er een einde aan de godsdienstvrijheid in Oost-Pruisen. De
gebeurtenissen in Münster, waar dopers de macht hadden gegrepen, deden
de hertog van mening veranderen: erkenning en openbaar optreden van ver-
schillende religieuze stromingen in zijn gebied zouden onrust brengen en de
eenheid in zijn rijk in gevaar brengen. In 1535 verordende hij dat het hertog-
dom een lutherse identiteit zou krijgen, en dat spiritualisme en anabaptisme
voortaan verboden zouden zijn.32 Maar ook na het afkondigen deze veror-
dening handhaafde de hertog heterodoxe hovelingen, zoals zijn bibliothecaris
Rex, die verdacht werd van doperij, en de Schwenckfeldiaanse spiritualist Fre-
derik van Heydeck.33 Ook heeft hij geprobeerd Gnapheus bij te staan, toen
deze aangeklaagd werd voor ketterij.34

7.4 Gnapheus’ stellingname in de controverse tussen luthe-
ranen en spiritualisten

Er is wel beweerd dat Morosophus in Koningsbergen vervaardigd zou zijn.35

Deze veronderstelling ligt voor de hand, omdat alle begeleidende teksten op
Koningsbergen wijzen. Het scheelde dan ook niet veel: in juni 1540 beval de
koning van Polen bisschop Dantiscus om de ‘heterodoxe docent’ uit Elbing
te verwijderen, en in juli 1540 schreef Dantiscus aan de koning dat hij de
zaak geregeld had: Gnapheus was toen blijkbaar ontslagen.36 Morosophus is
geschreven en opgevoerd vóór 22 januari 1540, en dus toch nog net in Elbing.37

31Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 321-325.
32Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 73-74. Zie ook ADB 35, p. 123-135.
33Rex was een geloofsvluchteling afkomstig uit Gent. De lutherse theologen in Koningsbergen

beschouwden hem als patroon van de Nederlandse sacramentariërs. Frederik van Heydeck was
een beschermeling van de hertog en stond bekend als spiritualist. Hubatsch, Geschichte der
Evangelischen Kirche, dl. I, p. 76; 70-73.

34Zie paragraaf 2.4.1.
35Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 235.
36De Vocht, John Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 325-326.
37In een persoonlijke brief aan de hertog draagt Gnapheus Morosophus aan hem op. Ik veron-

derstel dat de tekst werd bijgevoegd. Bovendien schrijft hij in de brief dat het toneelstuk onlangs
is opgevoerd: het was dus voltooid. Voor deze brief, zie Tschackert, Urkundenbuch, dl. II (nr.
1233): ‘terwijl ik mijn papieren doorbladerde, bleek alleen Morosophus, dat is de titel van de
Komedie die wij onlangs gespeeld hebben, roekeloos genoeg om uw hof binnen te dringen en te
streven naar uw gunst’ (‘unus hic mihi chartas evolventi occurrit Morosophus, id enim Comoediae
nomen est, recens a nobis lusae, qui [...] ausit se tuae aulae ingerere, tuamque gratiam ambire’).
Aan deze brief wordt waarschijnlijk ook een van de gedichten toegevoegd, die ook in de druk
zullen verschijnen: ‘Ik heb er ook nog een kleine felicitatie-rede aan toegevoegd, ten overstaan
van u uitgesproken, toen u ter gelegenheid van de inwijding van de koning, uw dierbare zwager,
onderweg naar Denemarken hierlangs reisde, maar wel in een herziene vorm en wat uitgebreider’

187



Morosophus mag dan vervaardigd zijn in Elbing, Gnapheus richtte zich met het
toneelstuk duidelijk op het lutherse Koningsbergen. Ook gaf hij zijn mening
over actuele kwesties van godsdienstige aard die speelden in Oost-Pruisen en
in de lutherse gemeenschap in het algemeen. Het is daarnaast ook mogelijk dat
Morosophus specifiek de astronoom Nicolaus Copernicus op de korrel neemt,
zoals wel is beweerd.38 Daar zal ik kort op ingaan, maar in deze studie ligt de
nadruk op de godsdienstige implicaties.

7.4.1 Copernicus

Nicolaus Copernicus was arts, astronoom en kanunnik in Frauenburg (nu From-
bork), niet ver van Elbing, waar Gnapheus in 1531 neergestreken was.39 Zijn
wetenschappelijke ontdekkingen circuleerden al jaren in handschrift (het zo-
genoemde ‘Commentariolus’), maar begin 1539 kwam de lutherse wiskundige,
astronoom en arts Joachim Rheticus hem opzoeken om hem over te halen zijn
werk te publiceren.40 Dat gebeurde in 1540 in Danzig: onder zijn naam gaf
Rheticus de zogenoemde Narratio Prima uit, het ‘eerste bericht’ over Coper-
nicus’ heliocentrische theorie van het zonnestelsel (de overtuiging dat de zon
het middelpunt van het zonnestelsel is). Eind 1541 vertrok Rheticus weer
om de druk van Copernicus’ De revolutionibus orbium coelestium (‘Over de
omwentelingen van de hemellichamen) voor te bereiden.

Rond dezelfde tijd werd Morosophus op de pers gelegd, bij dezelfde druk-
ker waar kort te voren Narratio Prima het licht gezien had. Gnapheus schonk
Rheticus een getekend exemplaar van zijn komedie: ‘Guilielmus Gnapheus
schenkt [dit exemplaar] aan de zeer vakbekwame wiskundige dhr. Joachim

(‘Adiecimus et Oratiunculam quandam gratulatoriam, illustrissimae Tuae Celsitudini dictam, cum
ad inaugurationem sereniss[imi] R[egiae] Ma[iestatis] affinis tui coniunctiss[imi/imam] in Daniam
hac te reciperes, sed recognitam, et versibus aliquanto auctiorem factam’). Het zal hier gaan om
het gedicht getiteld ‘Een danklied voor de doorluchtige Vorst Albert, Markgraaf van Branden-
burg, gezongen door vier jongemannen, toen hij samen met zijn doorluchtige echtgenote op reis
zou gaan naar Denemarken om de kroning van de koning bij te wonen’ (‘Gratulatorium Carmen
Illustriss[imo] Principi Alberto Marchioni Brandboburgensi cantatum a quattuor tyrunculis, cum
in Daniam ille iter haberet una cum sua illustriss[ima] coniuge, ad Regiae Maiestatis inaugurati-
onem’). Gnapheus, Morosophus, fol. G2v-G3r. Een deel van de gedichten bij Morosophus was
dus toen al voltooid.

Ook werd de persoonlijke brief uit januari 1540 nog wel ondertekend vanuit Latijnse school: ‘De
Latijnse school te Elbing, 22 januari 1540’ (‘Elbingae ex Collegio nostro literario. 22. Ianuarii.
Anno. 15.40’). De officiële opdrachtbrief die in de gedrukte versie van de komedie werd opgenomen
en dateert van 24 december 1540 niet meer: ‘Elbing, Kerstmis 1540’ (‘Aelbingae natalis Christiani
feriis. Anno. 1540’). Eind 1540 was Gnapheus al ontslagen en moest hij het koninkrijk van Polen
verlaten.

38Recentelijk nog in Gnapheus, Morosophus, ed. Hoffmann.
39Zie paragraaf 2.3. Voor Copernicus (Koppernigk, 1473-1543) zie NDB, dl. 3, p. 348-355;

ADB, dl. 4, p. 461-469.
40Voor Rheticus (Georg Joachim von Lauchen, 1514-1574) zie NDB, dl. 21, p. 496-497; ADB,

dl. 28, p. 388-390.
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Rheticus, zijn heer en echte vriend’ (‘Expertissimo viro rei Mathematicae Do-
mino Ioachimo Rhetico, domino et amico suo syncero, Guilielmus Gnapheus
Hagiensis dedit’).41

Gezien de tijd en de plaats, en de recente uitgave van Copernicus’ ont-
dekkingen, ligt het voor de hand in de arrogante astronoom Morosophus de
bekende geleerde Copernicus te herkennen. De tekst zelf geeft daar geen aan-
leiding toe: in het toneelstuk wordt nergens een direct verband met Copernicus
gelegd.42 Wel wordt het personage Morosophus ‘astronoom’ en ‘wiskundige’
genoemd, maar ook het meer neutrale ‘wijze’.43 Hier zal ik laten zien dat in
het drama niet alleen op de astronomie gewezen wordt, maar net zo goed op
de scholastiek en de radicale Reformatie.

7.4.2 Hertog Albert en het ware geloof

De druk is, zoals gezegd, opgedragen aan hertog Albert en dat wordt expliciet
vermeld op de titelpagina: ‘Er volgen ook enkele andere gedichtjes te meerdere
eer en glorie van de doorluchtige vorst Albert, markgraaf van Brandenburg,
eerste hertog van Pruisen, aan wie ook deze komedie opgedragen is, van de
hand van dezelfde Willem Gnapheus uit Den Haag’.44 Mochten de lezers de
opdrachtbrief en de gedichten opslaan, dan kunnen ze lezen dat Gnapheus’
bewondering en sympathie voor de hertog vooral het feit betreft dat hij een
universiteit gesticht heeft en dat hij het lutheranisme tot staatsgodsdienst heeft
uitgeroepen in zijn hertogdom, een vazalstaat van het verder rooms-katholieke
Koninkrijk Polen.

Zo zegt Gnapheus dat hij de komedie aan hertog Albert opgedragen heeft,
omdat iedereen weet dat de hertog zowel het humanisme (bonae litterae) als

41Gnapheus, Morosophus, fol. A1r. Het exemplaar in de Nationale Bibliotheek (Biblioteka
Narodowa) in Warschau.

42In de literatuur wordt melding gemaakt van een ‘geheime brief’ die Gnapheus aan Luther
geschreven zou hebben, waarin hij aan hem meedeelde dat hij Copernicus had aangepakt. Herma-
nowski, Nikolaus Kopernikus, p. 153. Zie ook Gnapheus, Morosophus, ed. Hoffmann, p. 22. Zij
geven geen bronnen. Voor zover ik weet hebben Gnapheus en Luther ook nooit gecorrespondeerd.

Ook wordt beweerd dat Gnapheus zijn satire op Copernicus geschreven zou hebben naar aan-
leiding van een carnavalsoptocht die begin 1531 in Elbing plaatsvond (daarbij werden, zoals ge-
bruikelijk was, katholieke geestelijken geridiculiseerd). Copernicus, Briefe, p. 152. Naar mijn
mening is Gnapheus’ Morosophus van iets latere datum. Ook Rädle verwerpt het verband tussen
de optocht en de Latijnse komedie. Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 239-240. Zie ook
Lassota, ‘Wilhelm Gnapheus’, p. 58.

43In de opdracht (A2r) wordt Morosophus ‘een lachwekkende sterrenwichelaar’ (‘ridiculum quen-
dam Astrologaster’) genoemd, in de tekst ‘Astrologus’, en één keer ‘Genethliacus’ (A4v); zijn vak
‘Astrologia’ (B2r), ‘Mathematica disciplina’ (A2r) en ‘Matheseos [...] cognitio’ (A4r).

44Gnapheus, Morosophus, A1r: ‘Accesserunt et quaedam alia poematia, in laudem illustrisssimi
Principis Alberti Marchionis Brandoburgensis primi Prussiae ducis lusa, cui et haec Comoedia est
dedicata, per eundem Gulielmum Gnapheum Hagensis’.
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‘het ware geloof’ (vera pietas) een warm hart toedraagt.45 In de voorbeelden
die Gnapheus vervolgens geeft (en overigens ook in de lofdichten), gaat hij
vooral in op de bonae litterae: hij noemt de bibliotheek en de universiteit die
Albert van plan is te stichten.46 Het is opvallend dat Gnapheus in het eerste
gedicht ook weer de godsdienst te berde brengt met Doctrinam verbi (‘de leer
van het woord’), wat hoogstwaarschijnlijk een toespeling op het lutheranisme
is. Dat hij dat op deze strategische plaats doet is mogelijk een aanwijzing dat
hij de institutionalisering van een lutherse kerk in Oost-Pruisen toejuichte.

Met de opdracht en de lofdichten probeerde Gnapheus waarschijnlijk om de
hertog voor zich te winnen als patroon.47 Wellicht werd het Gnapheus iets te
heet onder de voeten in Elbing, waar het gerucht ging dat hij er onorthodoxe
opvattingen op na hield,48 en zocht hij een andere bescherm- en broodheer. In
de persoonlijke brief van 22 januari 1540, spreekt Gnapheus bijvoorbeeld zijn
dankbaarheid uit voor het feit dat Albert ‘niet alleen hem, maar al zijn landge-
noten altijd goed behandeld heeft’ (‘qui non me modo, sed et nostrates omneis
benigne adeo semper habueris’). Gnapheus moet hier wel doelen op de talloze
Nederlandse geloofsvluchtelingen die een veilig heenkomen zochten en vonden
in Oost-Pruisen. Misschien is het een hint dat Gnapheus zelf binnenkort ook
wel eens aanspraak zou kunnen doen op zijn gastvrijheid.

7.4.3 De ‘Schwärmer’ Van Heydeck, Rex en Hoen

Ondanks dat Gnapheus de loftrompet steekt over de hertog en de secularisatie
van Oost-Pruisen die hij doorgevoerd heeft, zal niet iedereen in Koningsbergen
even blij geweest zijn met de uitgave van Gnapheus’ Morosophus. Er zijn
twee aanzienlijke leden van de lutherse kerk die het moeten ontgelden in de
komedie: de lutherse theoloog en polemiekenschrijver Justus Menius wordt in

45Gnapheus, Morosophus, A1v: ‘ik word er natuurlijk om vele redenen toe gebracht om dit
dichtwerk aan Uwe Hoogheid op te dragen’ (‘multis equidem rationibus [...] adducor [...] Celsitu-
dini Tuae dedicem’).

46Gnapheus, Morosophus, A1v: ‘Omdat allen bekend zijn met uw toewijding die evenzeer
de letteren als het ware geloof geldt, wat overvloedig blijkt uit Uw bibliotheek die U hier ter
stede hebt gesticht of uit de Universiteit, die Uwe Hoogheid al lang voornemens is als openbaar
instituut op te richten - ik zwijg dan nog van Uw in hoge mate bloeiende staat, die U met talrijke
voorbeelden van zowel rechtvaardigheid als vroomheid tot aanzien brengt, handhaaft en bewaart -,
zal iedereen zeggen, dat geleerden Uwe Hoogheid terecht met openbare eerbetuigingen en volstrekt
gegronde lofprijzingen verheerlijken’ (‘quoniam omnes norunt, non minus bonarum literarum,
quam verae pietatis amantissimam vel ex luculentissimo tuae bibliothecae isthic conditae inditio,
vel ex literario Gymnasio, quod dudum meditatur Celsitudo Tua publice instituere, praetereo
florentisssimam tuam Rempublicam, quam ut iustitiae ita et pietatis exemplis non parum multis
ornas, tueris, conservas, nemo Celsitudini Tuae non dignam praedicet, quam publicis laudibus et
iustis adeo encomiis celebrent eruditi’).

47Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 31.
48Bisschop Dantiscus stelt hem hier in 1539 (voor 23 maart) van op de hoogte. De Vocht, John

Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 313.
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het toneelstuk als leeghoofdige quasigeleerde afgeschilderd, en de prediker te
Koningsbergen Jörgen Reiche, eveneens theoloog, wordt in de preliminaria een
dronkelap genoemd.49 De mensen die Gnapheus prijst zijn juist geen strikte
lutheranen, maar zij staan bekend als dopers, spiritualisten, sacramentariërs
en zwinglianen.

Zo wijdt Gnapheus een gedicht aan de bibliothecaris van de hertog, Felix
Rex Polyphemus, die bekend stond als doper, in ieder geval als beschermheer
van de Nederlandse dopers die zich in Oost-Pruisen gevestigd hadden. Rex
wordt in de literatuur vaak in een adem genoemd met Gnapheus. Beide waren
Nederlandse geloofsvluchtelingen, die een belangrijke plaats innamen aan het
hof van de hertog.50

Ook neemt Gnapheus twee grafdichten op voor sympathisanten met de Re-
formatie die geen lutheranen waren, integendeel: de Nederlandse hervormer
Cornelis Hoen, met wie Gnapheus in 1523 en 1525 gevangen gezeten heeft,51

en de spiritualistische Frederik van Heydeck, een geduchte tegenstander van de
strikte Lutheranen in Koningsbergen die bescherming genoot van de hertog.
Cornelis Hoen schreef een traktaat over het avondmaal, dat aan Luther en
Zwingli voorgelegd werd.52 Luther wees Hoens ideeën af; Zwingli baseerde er
zijn avondmaalsleer op. Het avondmaal zou een onderwerp blijken dat elke toe-
nadering tussen de twee stromingen in de weg stond.53 Omdat het avondmaal
een in het oog springend thema was, is het dus vrij gewaagd dat Gnapheus hier
over Hoen schrijft. Het zou de bestaande vermoedens van sacramentarische en
dweperse denkbeelden versterkt kunnen hebben. Het grafdicht voor Van Hey-
deck was Gnapheus’ antwoord op een beledigende grafrede. In de ondertitel
deelt Gnapheus namelijk mee dat Van Heydeck tijdens zijn begrafenis bespot
werd door Jörgen Reiche (Georgius Plutus). Deze Jörgen Reiche was tot 1554
een van de lutherse predikers in Koningsbergen. Gnapheus noemt hem ‘vrijwel
altijd dronken, waarvoor hij ook - wat een schande! - gevangen heeft gezeten’
(‘parum sobrius, quapropter et carceris ignominiam tulit’).54

49Gnapheus, Morosophus, fol. E3v, G3r. Voor Reiche, zie paragraaf 2.4. Voor Menius (Jodocus
Menig, 1499-1558), zie NDB, dl. 17, p. 79-80; ADB, dl. 21, p. 354-356.

50Förstemann, ‘Felix König (Rex)’, p. 307; zie ook paragraaf 6.2.
51Zie paragraaf 2.2.
52Zie ook paragraaf 2.2.
53Zie ook paragraaf 2.2.2 en 2.5.4.
54Gnapheus, Morosophus, fol. G3r. Vergelijk ADB dl. 27, p. 651-652: ‘Ein Pasquill, welches

von der Universität [nl. van Rostock, VD] ausging, nennt ihn Pluto und wirft ihm Trinken vor’.
Vergelijk ook Gnapheus’ Antilogia, waar Gnapheus vertelt dat zijn goede naam door het slijk
gehaald wordt door iemand die hij Plutus of Philoplutus noemt. Zie paragraaf 8.2.
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7.4.4 Menius en de vervolging van dopers door lutheranen

Niet alleen in de preliminaria valt Gnapheus bepaalde lutherse geestelijken
aan, ook in de toneeltekst zelf schemert kritiek op de lutherse kerk door. In
V.2 vervloekt het personage Morosophus pseudo-geleerden zoals hij zelf. Hij
noemt een enkele bij naam.

O hoe groot is de blindheid en de arrogantie, die je bij ons soort
mensen kunt zien.

Dan heb ik het nog niet eens over magische toverkunsten die terecht
van alle scholen

zijn verdreven, maar ik bedoel de echte Geleerden, die bijna uit
elkaar barsten

van opgeblazen onzin en heftig discussiëren over het goede en over
dapperheid,

maar die leeghoofden als Menius, die narcisten, hoe weinig bezitten
die daarvan.55

En passant wordt hier de lutherse theoloog Justus Menius onder de zogenaamd
geleerden geschaard: ‘inanes Menii ac φίλαυτοι homines’.56 Deze Menius is de
enige historische persoon die in Morosophus bij naam genoemd wordt. Vermoe-
delijk kenmerkt Gnapheus juist hem als een ‘dwaze geleerde’, omdat deze po-
lemiekenschrijver, die vooral tekeer ging tegen de dopers, het schoolvoorbeeld
van onverdraagzaamheid was. Hij liet bijvoorbeeld een traktaat publiceren
waarin hij de terechtstelling van zes wederdopers verdedigt: Der Widdertaufer
lere und geheimnis (1530).57 Er bestond vaak weerstand tegen de terechtstel-
ling van ketters, ook onder katholieken, ze hadden immers geen ‘echte’ misdaad
begaan. Menius’ collega Myconius had zijn twijfels over het strenge optreden
tegen de dopers. Maar Luther en Melanchthon drukten hen op het hart dat
het de juiste aanpak was en ze spoorden Menius met brieven aan een apologie
te schrijven waarin het doodvonnis verantwoord zou worden. Luther zou er
uiteindelijk het voorwoord bij schrijven.

Door Menius bij naam te noemen, zou Gnapheus wel eens kritiek kunnen
uitoefenen op de intolerantie jegens en vervolging en terechtstelling van dissi-

55Gnapheus, Morosophus, fol. E3v: ‘O quanta caecitas, quae vanitas in nostris visitor / Non
iam magicas arteis loquor, merito omnibus pulsas Scholis, / Sed saerios dico Sophos, bullatis qui
nugis nimis / Turgescunt, disputantque de bono ac virtute fortiter, / Sed quam inanes Menii ac
f�lautoi homines, nullam obtinent.

56Een andere reden om in deze ‘inanis Menius’ de lutherse theoloog te zien, is dat hij, net
als het personage Morosophus, het publiek van zijn gelijk wilde overtuigen met onheilspellende
voortekenen die aan de hemel verschenen. Zie Oyer, Lutheran Reformers against Anabaptists,
p. 181.

57Zie ook NDB, dl. 17, p. 80.
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denten in de lutherse kerk. In dat geval bekritiseert hij ook indirect de houding
van Melanchthon en Luther.

Met de gedrukte uitgave van het toneelstuk lijkt Gnapheus dus toenadering
te zoeken tot het hof van hertog Albert, maar niet iedereen in Koningsbergen
zal even blij geweest zijn met zijn komst: hij weet zich een plaats te verzekeren
aan het hof, maar hij weet ook meteen vijanden te maken. Gnapheus zoekt
aansluiting bij de spiritualisten en de Nederlandse hovelingen, en niet bij de
strikte lutheranen: de mannen die Gnapheus - buiten de hertog - in de gedich-
ten prijst, staan niet bekend als recht in lutherse leer, maar hangen andere
stromingen binnen de reformatorische beweging aan. Daarnaast valt hij en-
kele strikte lutheranen rechtstreeks aan. Is het bijvoorbeeld vreemd dat juist
Jörgen Reiche, nadat hij uitgemaakt is voor een drankverslaafde ex-gevangene,
Gnapheus met gelijke munt terugbetaalt en hem direct na zijn aankomst in
Koningsbergen beschuldigt van doperij en spiritualisme? Maar ook buiten de
directe aanvallen op de lutherse theologen Menius en Reiche, en buiten de lof-
tuitingen aan het adres van mensen die als spiritualist of doper bekend staan,
valt er voor strikte lutheranen wel meer aan te merken op Morosophus.

7.5 De Bijbelse stofkeuze en de actuele connotaties

In het toneelstuk speelt de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs een grote
rol.58 Paulus schreef de brief omdat er verschillende groeperingen waren ont-
staan binnen de gemeente van de stad Korinte. Luther betrok de brief op de
scheuring binnen de evangelische beweging en in het voorwoord bij het Bijbel-
boek ageerde hij tegen andere stromingen binnen de evangelische beweging.59

Ik zal laten zien dat ook Gnapheus’ toneelstuk aansluit bij en bijdraagt aan
het debat over de aanwezigheid en aanpak van dissidente groeperingen in de
lutherse kerk.60 Het personage Sophia betreurt de verdeeldheid binnen de be-
weging en keurt ‘ketterijen’ en ‘religieuze Sektes’ af, toch lijkt ze het meest
gekant tegen de scholastiek en het katholicisme.

7.5.1 Kinderen en dwazen in I Korintiërs en de evangeliën

In Morosophus brengt Gnapheus een tweetal Bijbelse motieven met elkaar in
verband: de dwazen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en de
kinderen uit de evangeliën naar Matteüs, Marcus en Lucas.61 De tegenstelling

58Zie paragraaf 7.5.1.
59Zie paragraaf 7.5.2.
60Zie paragraaf 7.5.3.
61Mat 18:1-4 en 19:13-14; Mar 10:13-15; Luc 18:15-17.
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tussen wijsheid en dwaasheid, een van de thema’s van Paulus’ eerste brief aan
de Korintiërs, is een motief dat de hele komedie doordringt. De lezers worden
daar meteen al op gewezen op de titelpagina, waar een passage uit de brief
geciteerd wordt: ‘Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is,
moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden’.62

In zijn eerste brief aan de Korintiërs contrasteert Paulus wereldse wijsheid,
die eigenlijk niet meer dan dwaasheid is,63 met de wijsheid van God, die door
de meeste mensen beschouwd wordt als je reinste dwaasheid: “maar wij ver-
kondigen een gekruisigde Christus, (...) voor heidenen dwaas. Maar voor wie
geroepen zijn (...) is Christus Gods (...) wijsheid”.64 Gods wijsheid (soms
Gods kracht genoemd) is ‘de boodschap over het kruis’, en dat is het Evange-
lie.65 Gods wijsheid is verborgen en geheim, en Hij openbaart deze wijsheid
alleen door de Geest.66

Echte Christenen zijn niet de wijzen, machtigen en aanzienlijken, het zijn
niet de wijzen, de schriftgeleerden, de redenaars van deze wereld of de macht-
hebbers;67 maar juist de dwaze, zwakke, en onbeduidende mensen.68 Matteüs,
Marcus en Lucas laten Christus zeggen dat het koninkrijk in de hemel, of het
koninkrijk van God, toebehoort aan mensen die zichzelf vernederen en worden
als een kind:

Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: “Ik
verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul
je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf
vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk
van de hemel”.69

In Morosophus staan kinderen en de dwazen tegenover de zogenaamd geleer-
den. In de proloog schrijft Gnapheus dat ‘kinderen belangrijker zijn dan op-
geblazen geleerden, die zich erop beroemen veel te weten’.70 Het personage
Morosophus claimt een geleerd astronoom te zijn. Hij is wijs in deze wereld, en
representeert de ‘lompe domoren’ en de ‘opgeblazen, opschepperige geleerden’
uit de proloog.71 Om Gods wijsheid te verkrijgen, moet hij zijn arrogantie

621 Kor 3:18. Vertaling NBV.
63I Kor 1:20, 1:23, 2:5 en 3:19.
641 Kor 1:23-24. Vertaling NBV.
651 Kor 1:18; 1:22-24.
661 Kor 2:7 en 2:10.
671 Kor 1:20 en 2:8.
681 Kor 1:27-28.
69Mat 18:2-4.
70Gnapheus, Morosophus, fol. A3v: ‘cum parvuli / Autore Christo praeferantur turgidis / Qui

multa nosse iactitant sese Sophis’.
71Gnapheus, Morosophus, fol. A3v: ‘crassi Mydae’ en ‘turgidi vanique Sophi’.
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afleggen en zichzelf vernederen. Pas dan kan hij als een kind, of dwaas, het
koninkrijk Gods binnengaan.

Dit wordt op het toneel gebracht in de laatste akte. In de vierde scène legt
Morosophus zijn toga af, het symbool van zijn arrogantie (fastus), en geeft
toe dat de zogenaamd wijzen de Gods wijsheid altijd geminacht en besmeurd
hebben. In de allerlaatste scène ontmoet hij het personage Sophia, de allego-
rische personificatie van Gods wijsheid. Sophia wijst hem haar ’paleis’: het
eenvoudige huisje van Eutychus en Sophrona. Daarbij zegt ze dat de buiten-
kant de meeste mensen afschrikt, en dat men alleen binnen kan gaan door
een lage deur waar alleen kinderen doorheen kunnen.72 Morosophus heeft het
raadsel al snel door en vermoedt dat hij ‘zijn gewei moet laten zakken’ en ‘zijn
arrogantie’ moet laten varen.73 Dan lukt het Morosophus inderdaad om als
een kind het huisje binnen te gaan.

7.5.2 Luthers anti-spiritualistische voorwoord bij I Korintiërs uit
1530

Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs speelt een grote rol in Morosophus, maar
ook Luthers voorwoord op deze brief moet bij de interpretatie van de komedie
betrokken worden. Paulus spreekt in de brief zijn zorgen uit over de onenigheid
binnen de gemeente: ‘Ik bedoel dat de een zegt: “Ik ben van Paulus,” een
ander: “Ik van Apollos,” een derde: “Ik van Kefas,” en een vierde: “Ik van
Christus.” Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is
het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?’74 Vervang Paulus, Apollos en
Kefas door Luther, Zwingli en Karlstadt of Schwenckfeld, en de versnippering
van reformatorische beweging doet denken aan de situatie in de vroege kerk.
Luther past de brief dan ook toe op zijn eigen tijd.

In eerste instantie (1522-1527) bestond Luthers voorwoord bij de brief uit
niet meer dan een korte inhoudsopgave. Het voorwoord dat hij in 1530 schreef
was veel langer. Opvallend is dat alleen de passage over de verdeeldheid bin-
nen de gemeente werd uitgebreid.75 Deze passage betrok Luther op de eigen
situatie: de geschillen tussen de verschillende protestantse facties vergeleek hij
met de verdeeldheid in de vroegchristelijke gemeente in Korinte.

Hij schrijft dat Paulus de Korintiërs leerde van het christelijke geloof en
van de bevrijding van de wet (‘den christlichen Glauben und die Freiheit vom

72Gnapheus, Morosophus, F4r (V.6): ‘Palacium atque Regia est mihi, / Sed, quae foris multis
pudenda appareat, / Humili quia ostio unus accessus patet, / Quod ingredi solis licebit parvulis’.
humilis, laag, betekent ook eenvoudig en nederig, zoals ook de gelijkenis van de kinderen bedoeld
is.

73Gnapheus, Morosophus, F4r (V.6): ‘Sic arbitror, / Mittenda nobis cornua et fastum procul’.
741 Kor 1:12-13. Vertaling NBV.
751 Kor 1-4.
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Gezetz’).76 Al gauw stonden er ‘dwaze heiligen en vroegrijpe wijsneuzen’ op
(‘tolle Heiligen und unzeitige Klüglinge’), gaat Luther verder, die verdeeld-
heid zaaien in de gemeente, de geboden van de wet naast zich neerleggen en
hun nieuwe vrijheid misbruiken door bijvoorbeeld met hun schoonmoeder te
trouwen.77 Hetzelfde gebeurde volgens Luther in zijn eigen tijd: nadat de
lutheranen het evangelie aan het Duitse volk geopenbaard hebben,wil ineens
iedereen degene zijn die het bij het juiste eind heeft en die als enige de heilige
Geest heeft. Alsof het evangelie alleen verkondigd wordt om de eigen ‘Klugheit
und Vernunft’ te laten zien en roem te vinden.78 Ook deze ‘dwaze heiligen en
onrijpe wijsneuzen’, die ‘Rotten und Ärgernis’ veroorzaken en die tegenover
‘die Bewährten’ gesteld worden, moeten deemoedig het eenvoudige woord van
God leren volgen en worden als zotten.79

De lutheranen worden geassocieerd met Paulus en staan vanzelfsprekend
aan de goede kant; met de al te vroegrijpe wijsneuzen en wereldse geleerden
worden alle dissidente stromingen die Luther onder de noemer ‘Schwärmerei’
plaatst bedoeld, zoals de dopers, spiritualisten en zwinglianen.

7.5.3 Antikatholicisme en antispiritualisme

Luther betrok Paulus’ brief aan de Korintiërs op de geschillen binnen de re-
formatorische beweging. Dat was niet de meest gangbare interpretatie. In de
eerste jaren van de Reformatie werd het Bijbelboek namelijk nog niet aan-
gegrepen om de verdeeldheid binnen de reformatorische beweging te bekri-
tiseren, nee, de tegenstelling tussen de eenvoudige christelijke dwazen en de
wereldse geleerden en machthebbers werd in eerste instantie toegepast op de
Rooms-Katholieke Kerk en het lutheranisme (of de evangelische beweging in
het algemeen).

Deze oppositie was een populair thema in de vroeglutherse propagandisti-
sche pamfletten van de jaren ’20 van de zestiende eeuw.80 Het accent verschoof
waarschijnlijk met de institutionalisering van de lutherse kerk. De strijd tegen
de katholieke kerk was grotendeels beslecht en toen kon de inmiddels gevestig-
de lutherse kerk de aandacht richten op andersdenkenden binnen de beweging,
de Schwärmer.

In Morosophus spelen beide interpretaties een rol. Zowel de tegenstelling

76Luther, Luthers Vorreden zur Bibel, ed. Bornkamm, p. 197. Beide waren toentertijd kern-
begrippen in het lutheranisme. Ze doen meteen denken aan Luther, maar worden hier betrokken
op Paulus. Zo vergelijkt Luther zichzelf indirect met Paulus.

77Luther, Luthers Vorreden zur Bibel, ed. Bornkamm, p. 198. Vgl. 1 Kor 5:1.
78Luther, Luthers Vorreden zur Bibel, ed. Bornkamm, p. 197.
79Luther, Luthers Vorreden zur Bibel, ed. Bornkamm, p. 198.
80Zie paragraaf 10.3.
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tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de evangelische beweging komt in het
stuk naar voren, als de verdeeldheid binnen de evangelische beweging zelf.
Het foute personage Morosophus, de arrogante would-be-astronoom, wordt
gecontrasteerd met het goede personage Sophia, dat dan de eenvoud van de
apostolische, vroegchristelijke kerk representeert.81 Sophia spreekt zich uit
tegen het katholicisme, maar zoals gezegd geeft zij ook af op ‘ketterij’ en ‘re-
ligieuze Sektes’. Daarmee spreekt zij zich uit tegen de verdeeldheid binnen de
reformatorische beweging en geeft zij Luthers denkbeelden uit zijn voorwoord
bij I Korintiërs weer. Zij lijkt dus specifiek de lutherse stroming binnen de
reformatorische beweging te representeren, die zich in de beginjaren van de
Reformatie afzette tegen het katholicisme, maar zich later ook tegen dissiden-
te stromingen keerde. Het personage Morosophus stelt de scholastiek en de
katholieke kerk voor,82 maar representeert ook de radicale theologen. Daarmee
beweegt Morosophus zich zowel in het typisch vroeglutherse, maar langduren-
de en steeds weer opvlammende debat tussen lutheranen en katholieken, als in
het debat over dissidenten binnen de eigen beweging.

Het lutherse standpunt over katholicisme

Meteen in de opdrachtbrief zinspeelt Gnapheus al op de godsdienstige bijbe-
tekenissen van de verwaande astronoom Morosophus.

Ten eerste laat ik natuurlijk aan iedereen ter oprechte beoordeling
over, van welke tak van wetenschap, profaan of religieus, ik de leer-
stellingen bekritiseer - ik wil overigens daardoor niets aan hun goede
en verdiende naam afdoen - of ik het leeghoofdige opscheppen over
Wijsheid, uiteraard in overeenstemming met de eenieder toegesta-
ne dichterlijke vrijheid om alles aan te vatten, naar zijn waarde
behandel. Dit doe ik namelijk met zoveel gematigdheid, dat mijn
niemendalletje niet verwordt tot scheldpartij tegen enige tak van
wetenschap of enige geleerde, maar juist veel serieuze zaken aan-
draagt.83

81De reformatorische beweging, en ook de lutherse kerk, identificeerde zich met de vroege chris-
telijke kerk. Zie ook hoofdstuk 10.

82Het personage Morosophus heeft overigens meerdere gezichten: naast de Kerk met haar scho-
lastieke theologen, belichaamt hij tevens Copernicus en de zestiende-eeuwse natuurfilosofen in het
algemeen. Gnapheus, Morosophus, ed. Hoffmann, p. 20-24. Demoed, ‘Stultitia on Stage’. Zie
ook 7.4.1.

83Gnapheus, Morosophus, fol. A2rv (opdracht): ‘Primum, id quidem omnibus candide iudi-
candum relinquimus, cuius disciplinae vel prophanae, vel sacrae placita suggillemus, quibus nihil
bonae ac iustae existimationis per hoc derogatum volumus, si vanam Sapientiae iactationem pro
poetica scilicet libertate audendi quidlibet omnibus concessa, pro meritis agitemus, id quod adeo
facimus temperate tamen, ut nugae nostrae in nullius, vel disciplinae vel professoris contumeliam,
abeant, saeria autem multa ducant’.
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Met het vel prophanae, vel sacrae suggereert Gnapheus dat het personage
Morosophus niet per definitie de astronomie representeert. Hij kan net zo
goed de theologie voorstellen. Deze interpretatie wordt later onderstreept in
de toneeltekst zelf.

Zo stelt Sophia haar tegenspeler Morosophus bijvoorbeeld gelijk aan de
sofisten.84 Het woord ‘sofist’ werd over en weer als scheldwoord gebruikt in
de controverse tussen de humanisten en scholastieke theologen.85 In II.4 staat
een essentiële passage voor het toekennen van de godsdienstige bijbetekenissen
van de personages Morosophus en Sophia.86

SOPHIA: [...] de mensen strijden liever - wat een waanzin - met
aforismen, Sofismen, spreuken, listen, decreetjes, woordentwis-
ten,

dogmatiek en ceremoniën, om nog maar te zwijgen van de verschil-
lende ketterijen

waar ik nog wel het meest een hekel heb,
dan dat ze mijn pure en eenvoudige woorden van waarheid
in de armen te sluiten’.87

Het personage Sophia spreekt hier haar walging uit over onderlinge onenigheid
die uitgevochten wordt met ‘sententiis, Sophismatis, / Gnomis, strophis, decre-
tulis, logomachiis / Placitisque ceremoniisque’. De eerste twee woorden uit de
reeks (sententiae en sophismata), wijzen naar de middeleeuwse scholastiek,88

met het ceremoniae wordt het katholicisme in het algemeen bedoeld.
Sophia’s ‘pure en eenvoudige woorden van waarheid’ echoën mijns inziens de

ad fontes-benadering van de humanisten en Luthers sola scriptura.89 Sophia
representeert dus de lutherse stroming en het Bijbels humanisme. Met de
scholastieke termen en woorden als ‘ceremoniën’, die in die tijd een bepaalde

84In II.3 omschrijft ze hem bijvoorbeeld als een ‘verdorven sofist’. Gnapheus, Morosophus, fol.
C1v.

85Zie paragraaf 5.4.
86Het gaat me om de godsdienstige connotaties van de personages, ik wil niet ontkennen dat zij

tevens Copernicus of de natuurfilosofen in het algemeen belachelijk maken.
87Gnapheus, Morosophus, fol. C3rv: ‘Pugnare quod sententiis, Sophismatis, / Gnomis,

strophis, decretulis, logomachiis / Placitisque ceremoniisque, ut haereses / Ego taceam, quas
execror vel maxime, / Magis libet mortalibus, o dementiam, / Quam veritatis simplicem atque
candidam / Orationem amplectier’.

Vgl. de opsommingen in Erasmus, Moriae Encomium 53 (Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 148.408-
411), 54 (Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 166.638-640). In 53 worden de ‘gnomae’ genoemd: ‘Adde
nunc his gn¸ma illas [...]’ (Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 148.411); en die in in Conflictus Thaliae
et Barbariei. Erasmus, LB , p. 891: ‘BARBARIJ: De moeilijkste woordjes, naslagwerken, bewij-
zen, ontelbare pareltjes’ (‘BARBARIES: Optimis glosulis , vocabulariis[,] argumentis, notabilibus
innumeris’).

88Zie Teeuwen, Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages, p. 337-338, 340-341.
89Zie paragraaf 2.2 en 2.2.2.
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bijbetekenis hadden, maakt ze het publiek duidelijk dat haar tegenstanders
gezocht moeten worden in de hoek van scholastiek en katholieke kerk.90

Voor de toeschouwers ontbraken de aanwijzingen in de preliminaire tek-
sten, zoals het vel prophanae, vel sacrae uit de opdrachtbrief. Ook is het niet
onmogelijk dat de sleutelwoorden, die wijzen op het verband met de katholieke
kerk, tijdens een voorstelling aan het publiek voorbij gingen: ze werden maar
een keer uitgesproken en bovendien gaat het om Latijnse woorden en techni-
sche termen uit de scholastiek. Gnapheus probeert deze fysieke en semantische
hindernissen met visuele aanwijzingen te ondervangen.91 De identificatie van
verwaande geleerden met katholieke theologen, en de oppositie van de geleerde
theoloog en de eenvoudige evangelisch gelovige, waren bekende motieven in de
Reformatie.92 Omdat ze ook vaak voorkwamen in visuele en performatieve
media, zoals prenten en toneel in de moedertaal, waren ze ook bekend bij de
analfabeten onder Gnapheus’ toeschouwers. Waarschijnlijk werden de bijbete-
kenissen van de personages Morosophus en Sophia dan ook meteen geactiveerd
bij het zien van de komedie.

Het lutherse standpunt over spiritualisme

Uit de geciteerde passage (p. 198) blijkt, zoals gezegd, niet alleen Sophia’s af-
keer van de scholastiek en de Rooms-Katholieke Kerk. Zij maakt tevens mel-
ding van ‘ketterijen’ (haereses). Het woord ‘ketterij’ is goed te verklaren vanuit
katholiek perspectief. Maar de passage kan niet vanuit een katholieke invals-
hoek gelezen worden, omdat Sophia in dezelfde passage ook de Kerk afwijst.93

Met het woord ‘ketterij’ moeten daarom wel dissidente groeperingen binnen
de beweging zelf bedoeld zijn, naar alle waarschijnlijkheid de Schwärmer tegen
wie Luther ageert.

Sophia neemt dus niet alleen stelling tegen de Kerk, maar ook tegen andere
groeperingen binnen de evangelische beweging, precies zoals Luther in zijn
voorwoord bij I Korintiërs had gedaan. Hetzelfde gebeurt in de toespraak
waarin het personage Morosophus afstand doet van zijn mantel, en daarmee
ook van zijn verwaandheid.

90Voor de controverse tussen humanisten en scholastici, zie paragraaf 5.4. Voor de binaire
oppositie, zie paragraaf 10.3.

91Ook intertekstualiteit kan een rol gespeeld hebben bij de interpretatie. Zie paragraaf 6.3. De
geschoolde toeschouwers en lezers zullen de verwijzingen naar Erasmus’ Moriae Encomium en
het essay Sileni Alcibiadis opmerken. Omdat Erasmus zich in deze werken kritisch uitliet over de
scholastiek en de Kerk, zal het de zienswijze van het publiek gestuurd en gekleurd hebben.

92Zie paragraaf 10.3, waar Gnapheus’ toneelstukken geconfronteerd worden met dit soort veel-
voorkomende motieven en manieren van representeren in andere media.

93Bovendien zou het nogal verrassend zijn als Gnapheus hier ineens een katholiek standpunt
inneemt, dat doet hij nergens in zijn werk, antikatholicisme is de norm.
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Omdat jij, mijn Arrogantie, een over de hele wereld
verbreide epidemie bent, een schandelijk masker, omdat jij
het leuk vindt om heel veel Dwaze Wijzen op de wereld te zetten,
de kwaadaardige bedenkers van Sofismen,
religieuze Sektes en allerlei ketterijen.94

Dwaze Wijzen (Morosophi) zijn de ‘bedenkers van religieuze Sekten en allerlei
ketterijen’. Zij moeten op één lijn gesteld worden met de radicale hervor-
mers, de ‘dwaze heiligen en onrijpe wijsneuzen’ uit Luthers voorwoord, en zijn
verantwoordelijk voor de verdeeldheid in de evangelische beweging. Ze zijn
tevens de ‘bedenkers van Sofismen’. Met het woord Sophismata wordt weer
op de scholastiek gewezen.95 Het personage Morosophus is Sophia’s tegenspe-
ler en belichaamt ook hier weer zowel de scholastiek, als de spiritualistische
‘vroegrijpe wijsneuzen’.

De twee geciteerde passages reflecteren Luthers opvattingen over dissidente
groeperingen binnen de evangelische beweging. De lutheranen hebben het
bij het juiste eind en worden gëıdentificeerd met de vroegchristelijke kerk,
andere groeperingen zitten verkeerd en worden vereenzelvigd met de te vroeg
gerijpte wijsneuzen uit Luthers voorwoord en de wereldse geleerden, Farizeeën
en redenaars uit I Korintiërs.

Gnapheus mag dan lutherse denkbeelden verkondigen, hij volgt Luther niet
op de voet en plaatst een kritische kanttekening. Hij schaart de lutherse the-
oloog Menius onder de wereldse geleerden,96 terwijl deze ‘vroegrijpe wijsneu-
zen’, zoals blijkt uit Luthers voorwoord, binnen het lutherse vertoog juist
de dissidente dopers, spriritualisten en sacramentariërs voorstelden tegen wie
Menius juist in het geweer kwam. Een interessante paradox van twee onvere-
nigbare passages. Gnapheus laat Sophia en Morosophus kritiek uitoefenen op
de spiritualisten en dopers - zij zij ‘de kwaadaardige bedenkers van religieuze
Sektes en allerlei ketterijen’. Maar hij hekelt ook de dopervervolger Menius,
die - net als de dopers en spiritualisten - zelf ook zo’n arrogante en verblinde
geleerde is.97

Misschien was ‘Menius’ ook wel gewoon ‘Maenius’ uit Horatius’ Satiren
en was Morosophus simpelweg antikatholiek en anti-spiritualistisch.98 Geen
kwaad woord over de vervolging van de dopers door Menius. Maar er zou best
iemand geweest kunnen zijn die er de polemiekenschrijver in herkende. Wel

94Gnapheus, Morosophus, fol. F1r: ‘Quoniam tu meus fastus, orbis publica / Pestis, pudenda
larva, mundo plurimos / Peperisse gaudes Morosophos, SophismatÀn, / Sectarum, et haeresum
omnium autores malos.

95Zie paragraaf 7.5.3.
96Zie paragraaf 7.4.
97Zie paragraaf 7.4.3.
98Horatius, Satiren, I.1.101, I.3.21 en Brieven I.15.27.
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sprak de auteur zich uit tegen de verdeeldheid binnen de beweging, door het
spiritualisme en lutheranisme nader tot elkaar te brengen, zoals in de volgende
paragraaf zal blijken.

7.5.4 Een spiritualistisch toneelstuk

Al leek Gnapheus in Morosophus, net als Luther in het voorwoord bij I Korin-
tiërs, stelling te nemen tegen de ‘Schwärmer’, toch heeft hij niet zomaar een
ongecompliceerd, orthodox luthers toneelstuk geschreven. Rädle is van me-
ning dat Gnapheus een geloofsbeleving propageert waarin de geesteservaring
belangrijker is dan het woord van de Bijbel, zoals de lutheranen voorstaan.99

Daarmee zou Gnapheus eerder de radicale, spiritualistische opvattingen van
Karlstadt en Schwenckfeld verkondigen, dan lutherse denkbeelden. Vreemd
genoeg ziet Rädle tegelijkertijd de twee boeren, Simus en Crito, die Moro-
sophus overhalen zich over te geven aan de dwaasheid, als een allegorische
personificatie van de leer van Karlstadt en de dopers.100 Zij bekeren zich niet
samen met Morosophus tot Gods wijsheid en blijven in de ban van de dwaas-
heid en zorgeloosheid. Volgens Rädle personifiëren de twee personages de
sociale onverantwoordelijkheid van de aanhangers van Karlstadt en de dopers.

Zo bekeken is Morosophus een keurig lutherse satire, vergelijkbaar met
het toneelstuk Phasma van Frischlin (‘Spook’, 1580), waarin andersdenken-
den (Zwingli, Karlstadt, Schwenckfeld, etc.) bespot worden. Dit is helemaal
geen vreemde gedachte, want er zijn genoeg parallellen tussen de boeren en
Karlstadt die het publiek op de identificatie zouden kunnen wijzen,101 maar
het leidt wel tot een verrassende paradox: een drama dat de auteur in conflict
bracht met de lutherse geestelijkheid vanwege zijn ‘Schwärmerische Fremd-
heit’, zou tegelijkertijd de leer van Karlstadt en de dopers bekritiseren.

Gnapheus’ Morosophus bevat inderdaad ambigue en provocatieve karak-
teristieken van andere stromingen dan de lutherse. Op grond van de criteria
van Waite om de religieuze affiliatie van Nederlandstalige rederijkerstukken
te kunnen bepalen,102 moet ik constateren dat in Morosophus karakteristie-
ken van spiritualistische stukken naar voren. Deze stukken zijn bijvoorbeeld
antidogmatisch. In Morosophus spreekt Sophia zich uit tegen de onderlinge
geschillen die uitgevochten worden met ‘aforismen, Sofismen, spreuken, listen,
decreetjes, woordentwisten, dogmatiek, ceremoniën, en ketterijen’, terwijl het

99Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 239.
100Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 248.
101Na zijn breuk met Luther legde Karlstadt zijn doctorstitel af en trok hij zich terug in een

kleine plattelandsgemeente. Hij identificeerde zich met de lagere klassen en de boerenstand en
droeg typisch boerenkleding. Zie ook paragraaf 9.4.4.
102Waite, Reformers on Stage, p. 104-105.
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eigenlijk zo eenvoudig en helder zou moeten zijn.103 Ze zet zich hier af te-
gen een dogmatisch ingewikkeld geloof en spreekt zich uit voor een eenvoudig,
helder en waar geloof.

Verder wordt in spiritualistische stukken de invloed van de Heilige Geest
breed uitgemeten. In Morosophus is vaak overduidelijk sprake van goddelijke
bezieling. Zo betovert en begeestert Sophia haar volgelingen met haar uiterlijke
verschijning en woorden, zozeer dat ze buiten zichzelf geraken. Philocalus zegt
in IV.6 bijvoorbeeld over haar: ‘Wie zou niet ondersteboven zijn van de geur
van die vrouw en van haar welbespraaktheid?’104 Theophilus stemt volledig
met hem in.

Even was ik in de hemel toen zij, eenmaal vertrouwelijk
onder elkaar, zichzelf bekend maakte, ik dacht dat ik
buiten mezelf raakte toen ze de hemelse leer verkondigde
met donderende stem, ze leek wel een tweede Pericles.105

Al gaat deze bezieling terug op de laatste twee paragrafen van Erasmus’ Mo-
riae Encomium, 106, toch is en blijft het een ambigu en provocatief element.
Gnapheus’ aanklager bestempelde het als een doperse en spiritualistische dwa-
ling.107

De spiritualistische kenmerken maken Morosophus tot een paradoxaal to-
neelstuk. Aan de ene kant lijkt de komedie het lutherse standpunt over de
Schwärmer te vertegenwooordigen en alludeert het op Luthers uitleg van I
Korintiërs. Maar aan de andere kant bevat het drama zelf ook spiritualisti-
sche karakteristieken, de ‘ketterijen’ van de ‘sekten’ die in hetzelfde toneelstuk
juist bekritiseerd worden. Het personage Sophia raadt het publiek aan zich
te wenden tot de pure en eenvoudige waarheid (dat wil zeggen het evangelie,
waar lutheranen - en Bijbels humanisten - grote waarde aan hechtten), maar
tevens begeestert zij haar volgelingen met het inwendige woord.108

Gnapheus heeft wel geprobeerd het spiritualistische inwendige woord in het
reine te brengen met het lutheranisme.109 Voor lutheranen geldt dat het in-

103Zie paragraaf 7.5.3.
104Gnapheus, Morosophus, fol. E2r: ‘PHILOCALUS: Quis non obstupescat illius / Fragrantiam

facundiamque foemine?’
105Gnapheus, Morosophus, fol. E2r: ‘THEOPHILUS: Videbar in coelo esse, dum se panderet

/ Ipsa intime, videbar extra me rapi, / Coeleste dogma tum tonaret, haud secus, / Quam alter
Pericles’. In II.4 wordt het ook op het toneel uitgebeeld, zodat ook de ongeletterde lezers er iets
van meekrijgen. Gnapheus, Morosophus, fol. C2v: ‘SOPHIA: Ik zal je mijn inspiratie inblazen.
THEOPHILUS: O, ik merk dat een goddelijke geur mij aanwaait’ (‘SOPHIA: [...] Spiraculum mei
dabo. / THEOPHILUS: O, sentio, fragantiam divinitus / Afflare me’).
106Zie paragraaf 6.3. Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p. 181-182.
107Vgl. Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 233, 239.
108Zie paragraaf 2.2.2 en 2.4.1.
109Zie ook Demoed, ‘Theatre in Court’.
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wendige woord (goddelijke inspiratie) niet kan bestaan zonder het uiterlijke
woord (de letterlijke Bijbeltekst van het Evangelie, al dan niet uitgesproken
in de preek). Alleen het uiterlijke woord mag mensen in geestdrift doen ont-
steken. Sophia, die haar volgelingen bezielt, is een allegorisch personage, zij
personifieert ‘Gods wijsheid’. In I Korintiërs wordt Gods wijsheid gelijkgesteld
aan het Evangelie.110 Dat betekent dus dat eigenlijk het uiterlijke woord van
het Evangelie, het inspirerende effect heeft op de personages. De aanklager
Staphylus wist dat Sophia op deze manier gëınterpreteerd moest worden. In
zijn ‘Schrijven tegen de apologie van Gnapheus’ (Scriptum contra Apologiam
Gnaphei) zegt hij namelijk: ‘Sophia, dat wil zeggen, goddelijke wijsheid, of,
zoals onze Kerk het doorgaans verwoordt: het woord van God’.111

Was Gnapheus aan het provoceren, en probeerde hij te kijken hoe ver hij
kon gaan? Of zocht hij in alle onschuld en vol goede bedoelingen een com-
promis tussen het inwendige woord van de spiritualisten (en dopers) en het
uiterlijke woord van de Lutheranen? Als hij een compromis zocht, dan was hij
niet de enige. De hertog heeft in 1531 in Rastenburg (Pools: Kȩtrzyn) gepro-
beerd om de strijdende partijen nader tot elkaar te brengen,112 wat natuurlijk
niet lukte omdat de partijen al langere tijd lijnrecht tegenover elkaar ston-
den (net zomin als Luther en Zwingli tot een oplossing kwamen in Marburg
in 1529). De geschilpunten waren de avondmaalsleer (‘die Einsetzungsworte
des Abendmahls’) en het inwendige dan wel uiterlijke woord van God, kort-
om een punt waarop ook Gnapheus in Morosophus beide partijen probeert te
verzoenen.113

110Zie paragraaf 7.5.1.
111Staphylus, Scriptum contra Apologiam Gnaphei, fol. 3v: ‘[...] Sophiam, id est, sapientiam

divinam, seu ut Ecclesia loquitur, verbum Dei [...]’. Voor Staphylus’ Scriptum contra Apologiam
Gnaphei, zie paragraaf 8.4.
112Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 71.
113Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 71: ‘den Begriff des Wortes

Gottes, wobei Eckel [Heydeck en Zenker] die innerliche Wirkung betonte, Speratus dagegen das
geoffenbarte, gepredigte Wort verteidigte, [...] Die Formel, das Gott “durch das äusserliche das
innerliche Wordt geben und ausrichten”, d. h. wirken lassen möchte, wurde nicht als verbindlich
angenommen’.

Gnapheus gaat in Morosophus overigens ook kort in op het avondmaal, en hij lijkt zich daarbij
uit te spreken tegen de verheffing of ‘elevatie’ van de hostie. Het is een dubbelzinnige passage.
Philocalus deelt mee dat Sophia zal spreken over ‘de heilige wonderen van het christelijke geloof’
(‘de sacris miraculis / Professionis Christianae’): de doop en ‘het heilbrengend voedsel van het
lichaam van Christus’ (het avondmaal), ‘dat sommigen nu schandelijk in stukken scheuren en
buitensporig hoog heffen’. lacerant kan tevens iets als ‘bespotten’ betekenen, en ook elevantque
heeft twee betekenissen, het woord kan ook ironisch gebruikt worden: ‘buitensporig kleineren’.
Gnapheus, Morosophus, IV.6, fol. E3r: ‘Huc te redire, si queas, ut audias, / Hanc disserentem de
sacris miraculis / Professionis Christianae, scilicet / De lotione mystica, atque corporis / Christi
salutari cibo, quem turpiter / Modo lacerant quidam, elevantque impensius’.

De woorden die Gnapheus gebruikt hebben dus meerdere betekenissen en al naar gelang wel-
ke betekenis gekozen wordt, bevestigt de passage de avondmaalsopvattingen van de lutheranen,
katholieken of sacramentariërs. Het is een tekenend voorbeeld van Gnapheus’ ‘dissimulatio’: hij
zorgde ervoor dat men hem nergens op vast kon pinnen.
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7.6 Conclusie

Morosophus dramatiseert de confrontatie tussen de wereldse ‘geveinsde ge-
leerdheid’ en de goddelijke ‘ware wijsheid’. De wereldse geleerdheid wordt
voorgesteld door de muzikant Morus (‘Zot’), die zich uitgeeft voor de astro-
noom Morosophus (‘Dwaas-wijze’). Zijn tegenspeelster is Sophia, de ‘godde-
lijke Wijsheid’ (divina Sapientia).

Het toneelstuk is wel omschreven als een satire op de astronoom Coper-
nicus, of op de zestiende-eeuwse natuurwetenschappers in het algemeen. De
omstandigheden (met name de uitgave van de Narratio Prima in 1540) onder-
steunen deze interpretatie, maar de tekst zelf biedt meer aanknopingspunten
voor een confessioneel polemische uitleg. Deze godsdienstige interpretatie past
overigens ook naadloos in de historische context. Sophia’s woorden in II.4, de
sleutelpassage voor de godsdienstige bijbetekenissen, maakten duidelijk dat
haar conflict met Morosophus de confrontatie verbeeldde tussen de evangeli-
sche beweging aan de ene kant en scholastiek en de Rooms-Katholieke Kerk
aan de andere. Met de woorden sententiae en Sophismata werd de scholastiek
geduid, en met ceremoniae het katholicisme.

Maar het toneelstuk ageert niet alleen tegen de scholastieke theologen en
de katholieke kerk, uit Sophia’s woorden blijkt dat zij ook een hekel heeft aan
‘ketterijen’ (haereses). Daarmee zoekt het drama aansluiting bij een breed
gevoerd publiek debat in de lutherse kerk over confessionele minderheden.
Gnapheus baseerde Morosophus op een passage uit Paulus’ eerste brief aan
de Korintiërs en hij nam hij hetzelfde uitgangspunt als Luther in diens ac-
tualiserende interpretatie van het Bijbelboek. Die zette de ‘al te vroegrijpe
wijsneuzen’ (‘unzeitige Klüglinge’) tegenover de eenvoudige waarheid van de
Bijbel. Het personage Morosophus personifieert naast de scholastiek dus ook
de radicale reformatie.

Beide groeperingen (de katholieke scholastici en de spiritualisten die zich
losgemaakt hadden van de lutherse kerk) worden vertegenwoordigd door het
personage Morosophus. Morosophus’ tegenhanger is Sophia. Zij representeert
het lutheranisme, dat zich in de eerste jaren van de reformatie afzette tegen
de katholieke kerk en later ook tegen andersdenkenden in de eige gelederen.
Omdat Sophia een ‘goed’ personage is en Morosophus ‘fout’, bevestigt Gnaphe-
us’ Morosophus een luthers standpunt en bestrijdt het katholieke en radicale
meningen.

Maar - helemaal in lijn met de ‘two-step flow’-theorie van Katz & Lazars-

En dat is ook wel zo verstandig, want juist het avondmaal was in deze periode een van de grote
geschilpunten tussen verschillende stromingen. Over dit onderwerp waren de meningen van de
verschillende partijen bekend. De kwestie was ‘salient’. Zie paragraaf 1.6.
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feld - geeft hij een eigen invulling aan de oorspronkelijke boodschap van de
lutherse opiniemakers. Zo oefent Gnapheus waarschijnlijk kritiek uit op de
vervolging van dissidenten binnen de lutherse kerk door een lutherse theoloog
die de executie van dopers vergoelijkte te ridiculiseren. Ook bevestigde hij spi-
ritualistische, doperse en sacramentarische denkbeelden. Goddelijke bezieling
speelt bijvoorbeeld een grote rol in de komedie, de werking van het inwendi-
ge woord is nu juist een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van
spiritualistische en doperse groeperingen. Deze controversiële elementen wor-
den echter verenigd met lutherse denkbeelden. Gnapheus’ Morosophus had
hetzelfde uitgangspunt als de godsdienstgesprekken die verschillende groepe-
ringen dichterbij elkaar moesten brengen. In Morosophus probeert Gnapheus
de lutherse en spiritualistische leerstellingen omtrent het uiterlijke en inwen-
dige woord met elkaar te verzoenen.

Het model van beperkte effecten liet zien dat toeschouwers en lezers niet
gemakkelijk te bëınvloeden zijn en alleen informatie accepteren die overeen-
stemt met de heersende normen en waarden binnen de eigen familie, vrienden-
kring, werkomgeving en andere officiële groepen waartoe ze behoren of willen
behoren, zoals het humanistische netwerk van geleerden of de verschillende
groeperingen binnen de evangelische beweging (reinforcement). Het drama
had iedereen met welke religieuze achtergrond dan ook iets te bieden. De
denkbeelden van zowel lutheranen als radicale hervormers werden bevestigd,
en ook humanisten - van welke overtuiging dan ook - werden op hun wenken
bediend: Gnapheus nam talloze verwijzingen op naar Erasmus’ Laus Stultitiae
en diens Adagia.114 Gnapheus kwam meerdere stromingen tegemoet en zo on-
derving hij psychologische hindernissen bij het publiek. De een voelde zich het
meest aangesproken door de spiritualistische elementen, een ander kon er het
lutherse standpunt over de katholieke kerk of de radicale hervormers uithalen,
weer een ander hoefde alleen oog te hebben voor de evangelisch-humanistische
en anti-scholastieke denkbeelden.

Volgens Klapper is er buiten het versterken van bestaande ideeën ook me-
ningsverandering mogelijk op kleine punten die niet echt ter zake doen (mi-
nor change). Gnapheus’ verzoeningspoging van lutherse met spiritualistische
leerstellingen over het uiterlijke en inwendige woord is dat niet. Goddelijke
inspiratie, of de directe werking het inwendige woord, was een van de breek-
punten waarover lutheranen en de radicale hervormers met elkaar van mening
verschilden. Men wist welke positie binnen de eigen groep over dergelijke fel
bediscussieerde onderwerpen (‘salient issues’) ingenomen werd en meningsver-
andering was niet meer mogelijk.

114Zie ook paragraaf 6.3.
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In het volgende hoofdstuk zal blijken dat lutheranen Gnapheus’ streven
naar verbroedering niet konden waarderen: de spiritualistische elementen wer-
den opgemerkt door zijn lutherse lezers en tegen hem gebruikt tijdens het
ketterproces dat tegen hem aangespannen werd.
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