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De opiniërende strategieën van de toneelschrijver Gulielmus Gnapheus
(1493-1568)

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus

prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het college voor promoties

ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel

op donderdag 20 januari 2011, te 14:00 uur
door

Verena Elizabeth Meta Demoed

geboren te Warnsveld

3



Promotiecommissie

Promotor: Prof. dr. J. Bloemendal
Overige Leden: Prof. dr. K.A.E. Enenkel

Prof. dr. E.M.P. Van Gemert
Dr. J. Jansen
Dr. J. Koopmans
Prof. dr. M.B. Pranger
Prof. dr. J. Trapman

Faculteit der Geesteswetenschappen

4



Inhoudsopgave

Voorwoord i

Inleiding 1

1 Theoretisch kader en benadering 8
1.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Habermas’ model van de publieke sfeer . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Openbaarheid in de Reformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 Lokale opinieleiders en de ‘two-step flow’-theorie . . . . . . . . 20
1.5 Het publiekseffect van Gnapheus’ Latijnse drama . . . . . . . . 22
1.6 Het meten van het publiekseffect en het model van beperkte

effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.6.1 Psychologische selectieprocessen . . . . . . . . . . . . . 25
1.6.2 Latijns toneel en semantische hindernissen . . . . . . . . 28
1.6.3 Openluchtvoorstellingen en fysieke belemmeringen . . . 30

1.7 Ideologiekritiek en intertekstualiteit . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8 Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2 Leven en werk 35
2.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2 Den Haag en de vroege reformatie in de Nederlanden . . . . . . 36

2.2.1 Een troostend kattebelletje . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2 Een troost ende spiegel der siecken . . . . . . . . . . . . 41
2.2.3 De onmiddellijke bestseller Acolastus . . . . . . . . . . . 46

2.3 Elbing (West-Pruisen) en het evangelisch humanisme . . . . . . 48
2.3.1 Paraenesis als inleiding bij Eloquentiae Triumphus . . . 50
2.3.2 Foetura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3.3 Morosophus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.4 Koningsbergen (Oost-Pruisen) en het Duitse lutheranisme . . . 58

5



2.4.1 Hypocrisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.4.2 Excommunicatio Gulielmi Gnaphei . . . . . . . . . . . . 68
2.4.3 Antilogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.5 Oost-Friesland en de latere reformatie in de Nederlanden . . . . 74
2.5.1 Loflied op Emden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.5.2 Tobias ende Lazarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.5.3 Het martelaarsverhaal van Pistorius . . . . . . . . . . . 81
2.5.4 Somma des Christlichen Religions . . . . . . . . . . . . 84

2.6 Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3 Acolastus: de verloren zoon en Luthers De servo arbitrio 87
3.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.2 Inhoud en opbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.3 Het humanistische religieuze drama . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.4 Evangelische denkbeelden en antiklerikale sentimenten . . . . . 93

3.4.1 Controverse Luther en Erasmus . . . . . . . . . . . . . . 99
3.5 Publieksreacties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.5.1 Leesverslagen: Zovitius’ Ruth en Macropedius’ kluchten 104
3.5.2 Papeus’ Samarites en een fictief verslag van een opvoe-

ring in Wittenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.6 Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4 De contemporaine receptie van het zinnespel van de rederij-
kers 115
4.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.2 Humanistische toneelschrijvers en de volkstalige auteurs . . . . 117
4.3 De prototypische moraliteit: handelingsverloop, stereotiepe per-
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Voorwoord

Op deze eerste bladzijden wil ik iedereen bedanken die deze studie mogelijk
gemaakt heeft. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan mijn promotor prof. dr.
Jan Bloemendal, onder wiens enthousiaste en deskundige leiding het onderzoek
gedaan werd.

‘De impact van de toneelschrijver en opinieleider Gulielmus Gnapheus (1493-
1568)’ maakt deel uit van het overkoepelende Vidi-project ‘Latijnstalige en
volkstalige cultuur. Theater en publieke opinie in de Nederlanden (ca 1510-
1625)’, dat mogelijk gemaakt werd door NWO, het Huygens Instituut KNAW
en het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Universiteit van Am-
sterdam, en geleid werd door Jan Bloemendal. De projectmedewerkers deden
onderzoek naar het effect van toneel op het publiek, en naar de relatie tussen
het toneel in het Latijn en in de moedertaal.

De specifieke bijdrage van mijn deelonderzoek was het inzichtelijk maken
van deze wisselwerking en publiekseffect aan de hand van een illustratief voor-
beeld: de Latijnse komedies van Gnapheus. Het werk van deze auteur is ui-
termate geschikt voor dit onderzoek, omdat hij een invloedrijk en geëngageerd
man was. Hij sympathiseerde met de Reformatie en stak dat niet onder stoe-
len of banken, maar bracht zijn opvattingen naar buiten in zijn literaire werk.
Bovendien schreef Gnapheus zowel in het Latijn als in het Nederlands; ook zal
blijken dat zijn Latijnse toneel grote overeenkomsten vertoont met het volks-
talige toneel dat toentertijd geschreven en opgevoerd werd. De nadruk ligt
op de impact van toneel op de maatschappij, maar zijdelings komt ook de
wisselwerking tussen het Latijnse en volkstalige toneel ter sprake.

Ik ben prof. dr. Karl Enenkel dank verschuldigd die mij van het project
op de hoogte stelde, en dhr. G.J. Graafland voor het materiaal dat hij ver-
zameld had. Hij deed eerder onderzoek deed naar Gnapheus, maar heeft dit
niet kunnen voltooien. Bij aanvang van het onderzoek werd mij het ‘Archief
Graafland’ ter beschikking gesteld.

Graag bedank ik ook iedereen die door hun blijken van sympathie, inlich-
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tingen en suggesties tot het tot stand komen van dit werk hebben bijgedra-
gen, in het bijzonder mijn naaste collega’s dr. Ron Gruijters en dr. Juliette
Groenland, Anita Boele en dr. Charlotte Steenbrugge voor de feed-back over
het zestiende-eeuwse volkstalige toneel, Egbert Vloeimans voor zijn prachtige
bewerking en correctie van mijn vertaling van Morosophus, dr. Anna Sko-
limowska voor brieven over Gnapheus die nog niet uitgegeven zijn, en Jan
Chobroczek voor de prikkelende gedachtewisselingen over Copernicus, Rheti-
cus en Gnapheus’ Morosophus.

Dank ben ik ook verschuldigd aan prof. dr. Hans Trapman, die gedeelten
van voorliggend werk - en een aantal artikelen - over de vroege Reformatie
in de Nederlanden gelezen en becommentarieerd heeft, prof. dr. A.G. Weiler
voor de interpretatie van een passage over katholieke priesters die trouwden, de
helaas veel te jong overleden dr. Ari Wesseling voor de aanzet voor mijn eerste
artikel over de receptie van Erasmus’ Adagia en Moriae Encomium in een van
Gnapheus’ toneelstukken, en prof. dr. Lia van Gemert, die voorliggend werk
in een eerder stadium grondig heeft gelezen en becommentarieerd.

Ook wil ik dr. Anne Hilde van Baal, Jantine Beuvens en Paul Koopman van
het Huizinga Instituut en het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
bedanken voor hun hulp en interesse, en de conservators van de archieven
en bibliotheken, waar ik - ondanks de hoeveelheid materiaal dat al bijeenge-
bracht was en de bronnen die online beschikbaar zijn gemaakt - terecht kon
voor de primaire bronnen die nodig waren voor mijn onderzoek: de Bijzon-
dere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in Leiden, het Erasmus Centre
for Early Modern Studies in Rotterdam, het Geheimes Staatsarchiv Preussi-
scher Kulturbesitz (GStAPK) in Berlijn en de Herzog August Bibliothek in
Wolfenbüttel.

Last but not least wens ik onder de vele anderen in het bijzonder nog te
noemen mijn ouders Trudie en Henk Demoed, Inez Pas, Michel de Swart, Anke
en Steph Kusters-Steinmann van Kusters Creations, Mieke Hovenier, en mijn
paranimfen Anna Demoed en Anna Kunst.
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Inleiding

Guilielmus Gnapheus, in het Nederlands Willem Claesz de Volder of van
de Voldersgracht (Den Haag, 1493 - Norden, Oost-Friesland, 1568) was een
geëngageerd schrijver en opinieleider van de opkomende evangelische bewe-
ging in de zestiende eeuw. Hij had een uitgesproken mening over de Rooms-
Katholieke Kerk, maar ook lutheranen konden rekenen op kritiek. Vooral de
pamfletten die hij in het Nederlands geschreven heeft zijn uitermate kritisch.
Een dergelijke houding kon heel gevaarlijk zijn in de toen nog katholieke Ne-
derlanden. Gnapheus heeft dan ook meer dan eens in de gevangenis gezeten
vanwege zijn religieuze denkbeelden en kritische geschriften. Uiteindelijk werd
hij in 1528 zelfs vogelvrij verklaard en uit de Nederlanden verbannen. In
Pruisen, zijn zelfverklaarde ‘tweede vaderland’, raakte hij rond 1540 opnieuw
in conflict met de katholieke autoriteiten, en niet veel later in 1547 met de
lutherse, die zijn al te radicale denkbeelden ook niet konden waarderen.

Die denkbeelden zijn niet alleen in Gnapheus’ pamfletten aanwezig, maar
ook in zijn Latijnse drama’s, zij het subtieler en bedekter. Dit is bijzonder
omdat men over het algemeen aanneemt dat Latijnse toneelstukken wel een
didactische en moraliserende functie hebben, maar dat de auteurs geen religi-
euze doeleinden nastreven.1 Latijnse toneelstukken werden in eerste instantie
geschreven voor gebruik op school. Ze werden opgevoerd door de leerlingen,
voor de leerlingen, en Gnapheus schreef ze alleen in zijn functie als docent
of rector verbonden was aan Latijnse scholen. Achtereenvolgens zijn dit de
Latijnse scholen van Den Haag, Elbing (nu Elbla̧g, in West-Pruisen in het
(katholieke) Koninkrijk van Polen), en Koningsbergen (nu Kaliningrad, in het
toenmalige Oost-Pruisen, een vazalstaat van het Koninkrijk van Polen, waar
het lutheranisme was uitgeroepen tot staatsgodsdienst). Door het opvoeren
van deze toneelstukken verkregen de leerlingen actieve kennis van het Latijn en
oefenden zij spreken in het openbaar (pronuntiatio en memoria). Mondelinge

1Worp, Geschiedenis van het drama, dl. I, p. 196-197, 232. Parente, Religious Drama, p.
13-14. Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 75-76, 81. Bloemendal, Spiegel, p. 30-48, 64-76.
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presentatie was belangrijk voor de aankomende bestuurlijke en kerkelijke elite
die op de Latijnse scholen opgeleid werd. Daarnaast was men van mening dat
op deze manier de morele lessen die in de stukken verpakt waren, veel beter
bleven hangen.

Op het eerste gezicht lijkt het dus te gaan om onschuldig ‘schooltoneel’
met een didactische en moraliserende functie, en op die functies wordt ook
vaak de nadruk gelegd in de literatuur. Maar ik probeer aan te tonen dat in
de Latijnse toneelstukken van Gnapheus ook een reformatorische boodschap
verborgen zit, en ik zal laten zien wat het publiekseffect daarvan geweest kan
zijn. Omdat Gnapheus een groot voorstander was van de Reformatie en hij
zijn idealen een plaats geeft in zijn literaire werk, is het werk van deze auteur
bij uitstek geschikt voor dit onderzoek.

Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van Habermas’ model van open-
baarheid.2 Habermas stelt dat mensen onafhankelijk van de autoriteiten van
kerk, staat en universiteit, een mening kunnen vormen door kritisch en ratio-
neel, onbevooroordeeld en objectief te discussiëren. Volgens Habermas kende
alleen de achttiende eeuw een dergelijk rationeel-kritisch debat, maar recente
studies hebben laten zien dat zijn model toegepast kan worden op de vroege
Reformatie, en ik heb hetzelfde gedaan.3 Natuurlijk zijn er verschillen tus-
sen het utopische en idealistische model van Habermas en de zestiende-eeuwse
situatie.4 De felle godsdienstdebatten die tijdens de Reformatie gevoerd wer-
den en waar de emoties hoog op konden lopen, laten zich niet omschrijven als
rationeel-kritische debatten. Gnapheus neemt er deel aan, onder meer met zijn
Latijnse toneelstukken. Ik koppel elk van zijn toneelstukken aan een debat,5

en stel daarbij de volgende vragen:

1. wat is de reformatorische boodschap die in de Latijnse toneelstukken
van Gnapheus verwoord en verbeeld wordt? Deelvragen die aan de orde
komen zijn:

(a) welke stromingen binnen de evangelische beweging worden vertegen-
woordigd in deze boodschap?

(b) welke godsdienstige groeperingen krijgen de aandacht, in positieve
en negatieve zin, en welke laat Gnapheus achterwege?

2. wat kunnen we zeggen over het effect dat de toneelstukken hadden?

2Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit.
3Wohlfeil, ‘Reformatorische Öffentlichkeit’. Briggs & Burke, Social History of the Media. Zie

paragraaf 1.3.
4Voor Habermas’ model als utopie, zie Mah, ‘Phantasies of the Public Sphere’, p. 168.
5Voor deze werkwijze, zie ook Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde

tong”.
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3. en welke retorische middelen of, algemener, welke overtuigingsstrategieën
worden ingezet?

Om iets te kunnen zeggen over het effect van Gnapheus’ toneelstukken, zou
idealiter gebruik gemaakt moeten worden van zestiende-eeuwse publieksreac-
ties, zoals voorwoorden, correspondenties en dagboeken. Omdat er weinig
publieksreacties overgeleverd zijn,6 maak ik tevens gebruik van wetenschap-
pelijke modellen uit de communicatieleer die empirisch getoetst zijn. Ik ge-
bruik het model van beperkte effecten ontworpen door Klapper, dat stelt dat
een aantal belemmerende factoren de effectiviteit van de boodschap nadelig
bëınvloeden. Het gaat vooral om psychologische barrières: mensen hebben
vooral aandacht voor mediaboodschappen die overeenstemmen met hun eigen
opvattingen.7 Als mensen zich toch voor boodschappen met een afwijkende
mening openstellen, bijvoorbeeld door een toneeltekst van Gnapheus te lezen
of door een opvoering van een van zijn toneelstukken bij te wonen, dan zullen
zij vooral datgene opmerken en het beste onthouden wat in overeenstemming
is met de eigen opvattingen.

Naast psychologische intermediërende factoren, zijn er ook fysieke en se-
mantische belemmeringen. Een openluchtopvoering brengt verstoring met zich
mee, waardoor de de boodschap van het stuk vertroebeld kan worden; hetzelf-
de kan gebeuren bij het lezen van een gedrukte toneeltekst die wemelt van de
zetfouten. De semantische ruis, het feit dat de stukken in een voor velen moei-
lijke taal geschreven en uitgesproken zijn, wordt bij het opvoeren gedeeltelijk
ondervangen door de visuele elementen van decor, kostumering, gezichtsuit-
drukkingen, gebaren, etc. terwijl de gedrukte toneeltekst ontoegankelijk is en
blijft voor iemand die het Latijn niet machtig is.

Ik behandel het effect op zowel de toenmalige toeschouwers als de lezers
van die tijd. Er is vrijwel niets met zekerheid te zeggen over het toenmalige
theaterpubliek. Ik kan acht opvoeringen aanwijzen, waarvan vijf door Gnaphe-
us en zijn leerlingen.8 Wanneer ik het over toeschouwers heb, heb ik vooral
dat publiek in gedachten. Dit publiek bestond uit de lokale intellectuele elite
(leerlingen en collega-docenten van de Latijnse school en hun familie, de lokale

6Zie paragraaf 3.5.1, 3.5.2, 2.3.1 en 9.5.
7Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 19-26. De Boer & Brennecke, Media en

publiek , p. 42-43. Oomkes, Communicatieleer , p. 37-40. Zie ook paragraaf 1.6.
8Hoogstwaarschijnlijk werd Acolastus opgevoerd op de Latijnse school van Den Haag; zeker is

dat het stuk opgevoerd is aan de school van Elbing in 1536. Zie daarvoor Gnapheus, Acolastus
(1555), fol. D7v en Acta Borussica (1732), dl. III, p. 932. Tevens werd het stuk door Jezüıeten
opgevoerd in 1560 in Wenen en in München in de late jaren ’80 van de zestiende eeuw. Parente,
Religious Drama, p. 62. Müller, Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge, II, p.
97. Gnapheus liet Eloquentiae Triumphus rond 1540 twee keer opvoeren in Elbing en in 1545 in
Koningsbergen; Morosophus werd een keer opgevoerd in Elbing en Hypocrisis in Koningsbergen.
Nadat Hypocrisis in druk verschenen was in Bazel in 1544, werd het in 1547 door Platter met de
leerlingen van de Latijnse school in Bazel opgevoerd. Zie ook paragraaf 9.5.
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bestuurders en de lokale kerkelijke elite) en uit de lokale bevolking in het alge-
meen. Voor de lokale intellectuele elite zal het Latijn waarin de toneelstukken
opgevoerd werden geen onoverkomelijk struikelblok geweest zijn, voor de ove-
rige toeschouwers was visuele onderbouwing van het verhaal onontbeerlijk. Bij
het beantwoorden van de vraag naar de retorische middelen en overtuigings-
strategieën die Gnapheus gebruikt, zal ik dan ook zeker aandacht schenken
aan het visuele aspect van toneel. Voor het reconstrueren van de opvoeringen
baseer ik mij op de impliciete regieaanwijzingen in de toneelteksten zelf en op
wat er bekend is over de dramaturgische aspecten en dramatische conventies
van het zestiende-eeuwse volkstalige en Latijnse toneel.9

Over de lezers valt zo mogelijk nog minder met zekerheid te zeggen: elke
humanist zou Gnapheus’ toneelstukken gelezen kunnen hebben. Mij zijn er
vier bekend; van een van hen is bekend dat hij Acolastus klassikaal met zijn
leerlingen wilde lezen.10

De huidige lezers en wetenschappers die over Gnapheus’ toneelstukken ge-
publiceerd hebben komen natuurlijk uitgebreid aan de orde, maar vallen buiten
de vraagstelling.

In hoofdstuk 1 licht ik het theoretische kader en mijn intertekstuele be-
nadering van de teksten nader toe. Habermas’ model van openbaarheid zal
ter sprake komen, vervolgens hoe dit model toegepast wordt op de vroegmo-
derne tijd en de Reformatie, en tenslotte hoe ik het aangevuld heb met het
model van beperkte effecten van Klapper. Aan de orde komt ook de ‘two-step
flow’-theorie ontworpen door Katz & Lazarsfeld, die stelt dat opinieleiders de
reformatorische boodschap zoals die aan hen doorgegeven werd door opinie-
makers veranderen en in aangepaste vorm doorgeven aan hun achterban.11

Ik beschouw Gnapheus als een opinieleider die op lokaal niveau de ideeën
verspreidt van opiniemakers als Erasmus en Luther, maar daarbij wel eigen
accenten legt.12

Hoofdstuk 2 is biografisch en gaat dieper in op Gnapheus’ literaire werk,
waarbij zijn Latijnse toneelstukken alleen kort ter sprake komen. Het geeft een
beeld van de historische, literaire en religieuze context waarin de toneelstukken
tot stand kwamen. Ik zal hier laten zien welke verhalen in Gnapheus’ eigen

9Voor dit procédé zie Taplin, The Stagecraft of Aeschylus. Voor de dramaturgische aspecten
en dramatische conventies uit deze periode zie Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama;
Hummelen, ‘Het tableau vivant, de “toog”’; Bloemendal, Spiegel, p. 68-72.

10Macropedius en Zovitius hebben een druk van Acolastus onder ogen gehad (zie para-
graaf 3.5.1). Gnapheus heeft Eloquentiae Triumphus opgedragen aan bisschop Dantiscus, die
hem antwoordt dat hij het stuk graag zou herlezen, maar voorlopig weinig tijd heeft (zie para-
graaf 2.3.1). De lutherse theoloog Staphylus heeft Morosophus en Hypocrisis uitgeplozen op zoek
naar ketterse dwalingen (zie paragraaf 8.4 en 8.5).

11Katz & Lazarsfeld, Personal influence.
12Zie paragraaf 1.4.
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tijd de ronde deden over zijn religieuze overtuiging en hoe men daar in recente
studies over denkt. Aan de hand van zijn literaire werk en de uitspraken die hij
daarin doet zal ik dit proberen te bevestigen of te weerleggen en ik zal bekijken
wat nu zijn stellingname in het zestiende-eeuwse godsdienstdebat was.

De Latijnse toneelstukken Acolastus, Eloquentiae Triumphus, Morosophus
en Hyin gedachten pocrisis worden in de hoofdstukken 3, 5, 7 en 9 besproken.
Ik zal laten zien dat Gnapheus aansluit bij, en deelneemt aan publieke debatten
door elk toneelstuk aan een bepaalde publieke controverse te koppelen. Ik zal
laten zien wat Gnapheus’ stellingname was in deze kwestie en welke religieuze
groeperingen zich hierdoor aangesproken of juist buitengesloten voelden. Het
zal blijken dat hij niet alleen de mening van de gezagsdragers vertolkt, zoals
volgens Habermas in de representatieve openbaarheid van vóór de Verlichting
het geval geweest had moeten zijn. Hij komt zeker tegemoet aan de wensen
van de autoriteiten, maar hij laat ook vaak een tegengeluid horen.

In de overige vier hoofdstukken wordt een bepaald thema besproken dat
karakteristiek is voor het toneelstuk uit het voorafgaande hoofdstuk, maar ook
de andere toneelstukken kunnen aan de orde komen. De thematische hoofd-
stukken staan in dienst van de bespreking van het desbetreffende debat waar
de kerntekst bij aansluit. Aansluitend aan hoofdstuk 3 over Acolastus wordt
de relatie met het volkstalige toneel behandeld. Dit thema is van groot belang
voor Acolastus en Hypocrisis, de volkstalige elementen in de twee toneelstuk-
ken zullen hier en niet in hoofdstuk 3 en 9 besproken worden. Gnapheus
neemt het handelingsverloop en bepaalde motieven van het volkstalig toneel
op in zijn Latijnse toneelwerk. Deze bekende volkstalige literaire elementen
zijn een onderdeel van Gnapheus’ overtuigingsstrategieën; hij zoekt aansluiting
bij de belevingswereld van zijn toeschouwers en lezers, want ook zijn humanis-
tische lezerspubliek was bekend met opvoeringen van volkstalige zinnespelen
en kluchten.

In het verlengde van hoofdstuk 5 over Eloquentiae Triumphus worden de
ontleningen aan werk van Erasmus besproken. Omdat zowel Eloquentiae Tri-
umphus als Morosophus hierdoor gekenmerkt worden - en overigens ook al
het andere werk dat Gnapheus in Elbing schrijft-, komen beide toneelstukken
in dit hoofdstuk aan de orde. Het werk van Erasmus dat Gnapheus drama-
tiseert, gaat hand in hand met het debat rond onderwijsvernieuwing en de
controverse tussen humanisten en scholastici. Bovendien speelt kritiek op de
Rooms-Katholieke Kerk een rol. Erasmus had dezelfde kritiek op de Kerk als
de lutheranen en andere stromingen binnen de evangelische beweging. Gnaphe-
us sluit daarbij aan om voor een bepaald deel van zijn publiek de opiniërende
functie van zijn toneelwerk te versterken. Gnapheus ontleent in zijn drama’s
juist passages aan Erasmus’ controversiëlere werk, zoals Moriae Encomium,
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dat op de lijst van verboden boeken geplaatst werd, en het Adagium Sileni
Alcibiadis, dat bekend stond om zijn kritische toon ten opzichte van de Kerk.
Ook Antibarbari, dat inEloquentiae Triumphus gedramatiseerd wordt, bevat
kritiek op de geestelijkheid. Met zijn receptie van Erasmus richt Gnapheus
zich vooral op de humanistisch geschoolde elite onder zijn toeschouwers en op
zijn lezerspubliek, die goed bekend geweest moeten zijn met het Latijnse werk
van Erasmus.

Het thematische hoofdstuk dat volgt op hoofdstuk 7 over Morosophus is ge-
wijd aan een ‘ketterproces’ dat tegen de toneelschrijver aangespannen wordt.
Maar omdat ook Hypocrisis als bewijsmateriaal tegen de auteur ingebracht
werd, komt dat toneelstuk ook ter sprake. Het ketterproces maakt deel uit
van het debat dat in de gevestigde lutherse kerk gevoerd werd over dissidente
groeperingen. Dit thematische gedeelte laat zien welke indrukken het toneel-
stuk achterliet bij de strikt lutherse theoloog Staphylus. Volgens het model van
beperkte effecten zou een strikt lutherse lezer als Staphylus alleen de lutherse
elementen opvangen en onthouden; hier blijkt dat hij juist een scherp oog heeft
voor orthodox-katholieke opvattingen en radicale, niet-lutherse denkbeelden.
Morosophus is onder meer gebaseerd op Luthers voorwoord bij I Korintiërs uit
zijn beroemde Duitse Bijbelvertaling. Ik zal bekijken of Gnapheus het accent
dat de opiniemaker Luther legt verschuift, zoals het een opinieleider betaamt
volgens de ‘two-step flow’-theorie.

Tenslotte komt aansluitend aan hoofdstuk 9 over Hypocrisis het gebruik
van bekende en veelvoorkomende motieven en manieren van representatie in
het reformatorische vertoog aan de orde. Dit hoofdstuk staat in het licht van
de polemiek tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Wanneer Gnapheus in zijn
toneelstukken kritiek uit op de Kerk - in Hypocrisis doet hij dat het meest
uitgesproken -, maakt hij gebruik van welbekende stereotypen uit reformato-
rische propagandistische pamfletten. In hoofdstuk 3 liet ik zien dat Gnapheus
gebruik maakt van de grondvorm en motieven van het eigentijdse volkstalige
drama; in dit hoofdstuk komen ook volkstalige elementen uit andere media
aan de orde. Omdat het zestiende-eeuwse publiek steeds weer in verschillende
media geconfronteerd werd met dezelfde beelden, legt het feilloos het verband
met Gnapheus’ toneel waar hetzelfde gebeurt. Herhaling is een beproefde
overtuigingsstrategie.

Het laatste hoofdstuk (11) is concluderend. Ik zal nogmaals nagaan welke
boodschap gepropageerd werd, bij welke stromingen binnen de evangelische be-
weging deze boodschap al dan niet aangeslagen zal hebben en welke retorische
strategieën Gnapheus toepast om de psychologische, fysieke en semantische
belemmeringen weg te nemen. Ik maak weer onderscheid tussen de opvoerin-
gen van de toneelstukken en het lezen van een gedrukte toneeltekst. Hier zal
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ook blijken in hoeverre communicatiemodellen als het model van beperkte ef-
fecten bruikbaar zijn voor onderzoek naar het publiekseffect van literatuur uit
de vroegmoderne tijd; en in hoeverre het gemis aan publieksreacties daarmee
gecompenseerd kan worden.
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Hoofdstuk 1

Theoretisch kader en benadering

1.1 Inleiding

In 1547 wordt Gnapheus door de strikt lutherse theoloog Staphylus in Ko-
ningsbergen aangeklaagd wegens ketterij. Hij wordt schuldig bevonden en
verbannen. Hij vertrekt naar het calvinistische maar tolerante Oost-Friesland
en daar publiceert hij in 1551 zijn publiekelijke verdediging, Antilogia geti-
teld.1 Dit weerwoord begint in algemene termen met een beschrijving van de
eerste jaren van de Reformatie. Gnapheus stelt dat de nieuwe evangelische
beweging de Bijbel als uitgangspunt neemt en zo een alternatief biedt voor
de Rooms-Katholieke Kerk, die veel meer gebaseerd zou zijn op tradities en
menselijke wetten en regels.

Wij zien, vriendelijke Lezer, dat God de allerhoogste door een bui-
tengewoon groots en prachtig godsgeschenk het zuivere evangelie
dat lang en diepgaand vervalst en verdraaid is door het zuurdesem
van menselijke opvattingen en tradities, in onze tijd eindelijk heeft
willen redden en tot luister brengen. Daarbij heeft Hij gebruik ge-
maakt van uitgelezen werktuigen om met hun trouwe inspanning en
dienst Zijn naam op een prachtige en ook nog doeltreffende wijze
bekend te maken.2

1De volledige titel luidt: ‘Een weerwoord tegen het wankele, zelfs goddeloze besluit tot ex-
communicatie dat uit pure jaloezie en een lust tot kwaadsprekerij over hem geveld is door enkele
professoren en provocateurs van de universiteit die onlangs in Koningsbergen gesticht werd’ (‘[...]
Adversus temerariam, ne dicam impiam excommunicationis censuram [...] a quibusdam Academi-
ae Regimontanae apud Prutenos nuper institutae professoribus et concionatoribus ex mera invidia
et malignandi libidine in ipsum latam, extemporalis quaedam Antilogia’). Voor een bespreking
van dit werk, zie paragraaf 2.4.3.

2Gnapheus, Antilogia, fol. A6rv: ‘Magno sane et eximio dei dono factum videmus, amice Lec-
tor, quod evangelicae doctrinae puritatem humanarum opinionum et traditionum fermento diu ac
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Geen kwaad woord over de werktuigen van God - daarmee worden reformato-
ren als Luther en Zwingli bedoeld -, maar Gnapheus wil ze toch iets op het
hart drukken: hun eigen opvattingen mogen zij nooit als godsspraak doen gel-
den en zij mogen niet verbieden dat hun uitspraken getoetst worden aan de
Bijbel.

Ik moet toegeven dat er onder hen ongetwijfeld velen zijn die wij
terecht beschouwen en vereren als goede onderwijzers en zelfs gees-
telijken. Toch ben ik van mening dat niemand dit gezag op zich
mag nemen om zijn woorden en geschriften als godsspraak te willen
doen gelden of om te verbieden dat zij beoordeeld worden op de
richtlijn van de Canonieke schrift, omdat wij geen enkele leermees-
ter blindelings zouden moeten volgen, behalve Christus dan, naar
wie wij onszelf Christenen noemen.3

Van de Bijbel voert Gnapheus’ argumentatie naar de vroege kerkvaders, die
tijdens een concilie besloten hebben ‘dat er altijd naar de oppositie geluisterd
moest worden, al bestond deze maar uit één man’. Hij voegt daaraan toe dat
het volgens hem ‘zelfs aan mensen van de laagste stand toegestaan moest zijn
om de uitspraken van hun voorgangers te beoordelen en in twijfel te trekken’.4

Deze algemene uitspraken betrekt Gnapheus vervolgens op zijn eigen situatie.

En als dat nu inderdaad het geval is, wie zou het mij dan aanreke-
nen dat ik heb besloten om er tijdens een of andere rechtszitting,
in aanwezigheid van een paar bestuurders en professoren van de
kerk en de universiteit, een andere mening op na te houden, om-
dat ik er werkelijk van overtuigd was dat ik hun opvatting over de

multum viciatam corruptamque hac nostra demum aetate Deus Optimus Maximus affatim vin-
dicatam varieque illustratam voluit; idque, per electa quaedam sua organa, quorum fideli labore
atque ministerio, ad illustrandam nominis sui gloriam magnifice atque etiam efficaciter hic est
usus’. Gnapheus gebruikt de woorden ‘het zuurdesem van menselijke opvattingen en tradities’
(‘humanarum opinionum et traditionum fermento’). Zuurdesem (fermentum) is een sleutelwoord,
dat verwijst naar de hypocrisie van de Farizeeën (Mat 16:6, 16:11-12), met wie de katholieke gees-
telijkheid in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd vaak gëıdentificeerd werd (zie paragraaf 3.4;
vgl. het vervolg van Gnapheus’ argumentatie, waar de menselijke opvattingen en tradities lijnrecht
tegenover het woord van de Bijbel geplaatst worden, en daar altijd aan getoetst zouden moeten
worden). Met het woord ‘zuurdesem’, dat de negatieve connotaties van de Farizeeën heeft en
ook nog eens gekoppeld wordt aan woorden als ‘verdraaien’ en ‘vervalsen’, is het voor Gnapheus’
publiek meteen duidelijk dat hij tegen de Rooms-Katholieke Kerk ageert.

3Gnapheus, Antilogia, fol. A6rv: ‘In quorum numero, etsi multos fateamur esse, quos pro
praeceptoribus nostris minime poenitendis, et etiam patribus merito habeamus, colamus, et vene-
ramur; eam tamen auctoritatem sibi sumpsisse puto neminem ut omnia sua cum dicta, tum scripta
pro oraculis haberi voluerit, neque patiatur ad Canonicae scripturae regulam illa exigi, cum in
nullius verba magistri, praeterque unius Christi, cui et nomen dedimus, iuratos esse conveniat’.

4Gnapheus, Antilogia, fol. A6rv: ‘Ut taceam, in orthodoxorum patrum conciliis non esse te-
mere constitutum, ut vel unus contradicens audiatur, etiam imi subsellii hominibus licere arbitror,
ut praesidentium in ecclesia prophetias doctrinaque iudicent, aut etiam in dubiam vocent’.
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werkzaamheid van het gesproken woord en de sacramenten, die ze
mij als achtste aanklacht daar toen voorlazen, gewoonweg niet kon
aanvaarden, tenzij ze zouden bewijzen dat hun opvatting de juiste
was op grond van passages uit de Heilige Schrift of uitspraken van
geleerden, iets wat ze ondanks mijn vele smeekbeden niet wilden
doen.5

In deze opeenvolgende passages verwoordt Gnapheus opvattingen van het vroe-
ge lutheranisme van de jaren ’20 van de zestiende eeuw, dat zich afzette tegen
de macht en invloed van de geestelijkheid en propageerde dat elke gelovige
directe toegang had tot God, zonder dat enige bemiddeling van de priester-
stand nodig was. In de tweede helft van de zestiende eeuw daarentegen, toen
Gnapheus’ Antilogia verscheen, had de lutherse kerk - toch enigszins geschrok-
ken van de Duitse boerenopstand van 1524-1525 en de heterodoxie binnen de
reformatorische beweging - inmiddels een eigen geestelijkheid, en ontnam zij
de leden van haar gemeente de vrijheid om zelf een oordeel te vormen over
geloofsstellingen op basis van het evangelie.6

Deze omslag van religieuze vrijheid en publiek debat naar censuur, vormt
de kern van Gnapheus’ betoog. De plotselinge censuur stuit hem tegen de
borst, niet in de laatste plaats omdat hij zelf slachtoffer is geworden van een
steeds strenger optredende lutherse overheid in Oost-Pruisen. Hij betoont
zich daarom zeer teleurgesteld in de lutherse tak van de evangelische bewe-
ging; vooral de lutherse geestelijkheid in Koningsbergen moet het ontgelden.
Gnapheus beschouwt de ontwikkeling van een pluriforme evangelische bewe-
ging naar aparte, vaak territoriale (‘cuius regio, eius religio’), evangelische
kerken, die zelf ook (net als de Rooms-Katholieke Kerk) minderheden gaan
vervolgen, als een terugkeer naar de menselijke opvattingen en tradities. Als
een terugkeer, kortom, naar het katholicisme.

Ze zijn nog erger dan de pausgezinden, die terwijl ze de clerus do-
mineren en gemeenlijk in onze ziel rond woelen, verlangen dat de
besluiten die ze nemen en alles wat ze daar verder ook maar onder
verstaan, als godsspraak beoordeeld worden. [...] Dit is toch zeker
niets anders dan de rooms-katholieke tirannie van de ziel in een an-
dere vorm over te nemen, en wat we vroeger in hen verwierpen en

5Gnapheus, Antilogia, fol. A6v-A7r: ‘Quod, cum ita habeat, quis id mihi crimini vertat,
quod in congressu quodam inquisitorio, cum quibusdam ecclesiae Academiaeque ministris et pro-
fessoribus habito, dissentire visus sim, ingenue confitens, me quidem illorum de vocalis verbi et
Sacramentorum efficacia sententiam, quam octavo inter accusatorios articulo ibi tum mihi praele-
gebant, non ita assequi, nisi vel claris divinae scripturae testimoniis vel doctissimorum hominum
sententiis eam mihi probarent veram esse, id quod nullis meis precibus solicitati praestare vole-
bant’.

6Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 69.
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afwezen, nu terug de kerk indragen - als een terugkeer uit balling-
schap naar een nog zwaardere onderdrukking van geloofsvrijheid.7

Volgens Gnapheus had de reformatie van de Rooms-Katholieke Kerk moeten
leiden tot een zekere gewetensvrijheid en een vorm van vrijheid van meningsui-
ting, anders gezegd: tot een wereld waar alle gelovigen - van de onaanzienlijkste
tot de voorganger en theoloog - vrijuit met elkaar in discussie konden gaan en
elkaars mening serieus in overweging zouden nemen. Hij lijkt in de geciteerde
passages uit zijn Antilogia de opkomst en de ondergang van de publieke sfeer
van de vroegzestiende-eeuwse Reformatie te beschrijven.

De term publieke sfeer of openbaarheid is afkomstig uit een studie van de
Duitse socioloog Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchun-
gen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, over de achttiende-eeuwse
publieke sfeer van de Verlichting. Habermas omschrijft deze publieke sfeer als
een wereld waar mensen onafhankelijk van de autoriteiten van kerk, staat en
universiteit, zich een mening kunnen vormen door kritisch en rationeel, on-
bevooroordeeld en objectief te discussiëren en met elkaar in debat te gaan.8

Het gaat daarbij om informele discussies in bijvoorbeeld koffiehuizen, maar
een kwestie kon ook besproken worden in kranten en tijdschriften. Recente
studies laten zien dat de eerste jaren van de Reformatie inderdaad beschouwd
kunnen worden als een vroege vorm van een dergelijke openbaarheid.9 De
vroege Reformatie ‘was niet de enige periode waarin tijdelijk een openbaar de-
bat opbloeide waaraan grote groepen mensen deelnamen’.10 Er zouden meer
van dit soort tijdelijke (of conjuncturele) openbaarheden volgen; pas vanaf de
achttiende eeuw zou de openbaarheid permanent worden.

Gnapheus nam met zijn toneelstukken en andere werk deel aan dit bloeien-
de zestiende-eeuwse godsdienstdebat. Samen met andere bekende Nederlandse
sympathisanten met de reformatie vervaardigde hij bijvoorbeeld een van de
eerste Nederlandse Bijbelvertalingen; hierin zouden de commentaren van de

7Gnapheus, Antilogia, fol. A7rv: ‘Vicerint Pontificii, qui in clerum dominantes, inque animas
nostras grassari soliti, autoritatem suam, et quicquid sub eiusdem umbra traditur, pro oraculis
haberi volunt. [...] Quid hoc aliud est quaeso, quam Romanistarum psychotyrannidem mutasse,
et quod in ipsis pridem damnavimus, atque aversati sumus, nunc veluti postliminio ad graviorem
ecclesiasticae libertatis oppressionem, iterum in ecclesiam revehere?’

8Zie paragraaf 1.2. De Engelse vertaling, The Structural Transformation of the Public Sphere:
An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, die meer dan 25 jaar later uitgegeven werd,
heeft grote invloed uitgeoefend op recente cultuurhistorische studies en wie onderzoek doet naar
vroegmodern toneel en de bijdrage die het levert aan het publieke debat, kan niet om Habermas’
model van openbaarheid heen. Mah, ‘Phantasies of the Public Sphere’, p. 153. Bloemendal &
Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 5.

9Wohlfeil, ‘Reformatorische Öffentlichkeit’, p. 47. Briggs & Burke, Social History of the
Media, p. 68, 69. Zie paragraaf 1.3.

10Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 9.
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reformatorische opiniemakers Erasmus en Luther opgenomen worden.11 Ook
schreef Gnapheus felle Nederlandstalige, antikatholieke pamfletten. Ik leg ech-
ter het accent op de analyse van zijn Latijnse toneelstukken. Ik richt me met
name op de manier waarop hij de publieke opinie probeerde te bëınvloeden.
Ik wil antwoord geven op de vraag wat de reformatorische boodschap is die
Gnapheus met zijn toneelstukken wil overbrengen, vervolgens wat het effect
ervan was op toeschouwers en lezers met verschillende religieuze achtergronden
en tenslotte met welke middelen hij dat effect probeert te bereiken.

Daarvoor heb ik in de eerste plaats Habermas’ model van de publieke sfeer
nodig (1.2), dat ik vroeger in de tijd zal plaatsen en toe zal passen op de
Reformatie (1.3). Aan de hand van dit model zal ik proberen het communica-
tiesysteem te reconstrueren, waarin de opvoeringen en de gedrukte versies van
de toneelstukken een rol speelden. Gnapheus’ Latijnse toneelstukken en de
boodschap die zij uitdroegen bereikten in de eerste plaats iedereen die verbon-
den was aan de Latijnse school waar hij lesgaf, ten tweede ook de inwoners van
de steden waar de toneelstukken op een voor iedereen toegankelijke, publieke
plaats opgevoerd werden, en tenslotte de humanistisch geschoolde lezers van
zijn Latijnse werk: het netwerk van geleerden of de respublica literaria.

Om het effect dat de toneelstukken hadden vast te kunnen stellen, maak
ik naast publieksreacties en informatie over de oplage en verspreiding, ver-
der ook gebruik van het model van beperkte effecten (1.6) van Klapper, dat
gebruikt wordt om te laten zien dat toeschouwers en lezers zich niet door
willekeurig alle media laten bëınvloeden, maar dat hun eigen denkbeelden en
vooroordelen de effectiviteit van de boodschap van een voorstelling of een in
druk verschenen toneelstuk bemoeilijken of juist ten goede komen. Hier zul-
len tevens de taalproblemen, die de Latijnse taal waarin Gnapheus’ drama’s
geschreven zijn met zich meebrengt, aan de orde komen, en de fysieke hinder-
nissen, die vooral tijdens buitenvoorstelling een belemmerende factor geweest
kunnen zijn. Ondanks al deze belemmeringen is er volgens Klapper nog steeds
sprake van meningsverandering, zij het op kleine schaal, en van het versterken
van bestaande oordelen.

Tenslotte komen ideologiekritiek en intertekstualiteit aan de orde (1.7). Zij
spelen een grote rol in mijn analyse van de toneelstukken; de ideologiekritiek
zal zich toespitsen op de rolverdeling tussen de verschillende religieuze groe-
peringen in de vroegzestiende eeuw.

11Zie paragraaf 2.2.
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1.2 Habermas’ model van de publieke sfeer

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van Habermas’ model van de pu-
blieke sfeer. Habermas betoogt dat de publieke sfeer voor het eerst opkwam
tijdens de Verlichting in de achttiende eeuw in Engeland, Frankrijk en Duits-
land.12 Deze publieke sfeer bestond uit individuele burgers, die een goede
opleiding genoten hadden en op een beleefde wijze met elkaar omgingen. Zij
kwamen bij elkaar om op een rationele en kritische manier te discussiëren.
De rationeel-kritische debatten vonden plaats in koffiehuizen, salons, literaire
discussiekringen, etc.; maar werden ook gevoerd in dagbladen en periodieke
tijdschriften.13 In eerste instantie had de burgerlijke elite alleen een mening
over literatuur en kunst. Deze kunst- en literatuurkritiek ontwikkelde zich
vervolgens tot een maatschappijkritisch, politiek debat.14 Bereikten deze wel-
gestelde burgers een consensus, dan werd er een publieke opinie gevormd. De
autoriteiten konden deze niet langer met goed fatsoen naast zich neer leggen;
het was immers de publieke, algemeen aanvaarde opinie waartoe men gekomen
was door middel van een rationeel, kritisch debat en om die reden in principe
onweerlegbaar en waar.15

Vóór de achttiende eeuw zou er slechts sprake zijn, aldus Habermas, van pu-
blieke opinies die door overheden (hof en kerk) aan het volk werden voorgelegd
en opgelegd, de representatieve openbaarheid;16 na de achttiende eeuw zou de
publieke sfeer zijn weggekwijnd onder de consumptiemaatschappij. De perio-
de van de Verlichting is Habermas’ utopische samenleving: een gemeenschap
van zelfstandige, kritische burgers, die niet langer alleen toeschouwers zijn van
koninklijke en kerkelijke pracht en nog lang niet de willoze consumenten uit
de tweede helft van de twintigste eeuw.

1.3 Openbaarheid in de Reformatie

Al ontkent Habermas dat er een burgerlijke openbaarheid bestond vóór de
achttiende eeuw (behalve dan de representatieve openbaarheid), en al kan Ha-
bermas’ achttiende-eeuwse publieke sfeer niet zomaar in een andere periode
geplaatst worden,17 toch hebben verschillende onderzoekers geprobeerd het

12Habermas, Structural Transformation, p. 57-73.
13Habermas, Structural Transformation, p. 27, 36.
14Habermas, Structural Transformation, p. 51.
15Habermas, Structural Transformation, p. 54-55.
16Habermas, Structural Transformation, p. 5-14.
17Volgens Mah is het grootste, en eigenlijk het enige struikelblok om het model één op één te

gebruiken, Habermas’ definitie van het karakter van de mensen die deel uitmaken van de open-
baarheid. Zij vormen geen groepen, maar zijn samen één publiek (tegenover de staat en kerk).
Volgens Mah is het in Habermas’ model onmogelijk deel te nemen aan de openbaarheid en tegelij-
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model vroeger in de tijd te plaatsen. Voorbeelden zijn de studies van Wohlfeil,
Briggs & Burke en Bloemendal & Van Dixhoorn, die de vroege Reformatie
(ca. 1520-1530), toen Gnapheus een deel van zijn toneelstukken schreef, be-
schouwen als een van de eerdere perioden waarin sprake was van een bloeiend
publiek debat, waaraan niet alleen koningen en paus, maar ook grote groepen
mensen uit allerlei standen deelnamen.18 De openbaarheid in de Reformatie
was geen lang leven beschoren, en verdween met de institutionalisering van de
verschillende stromingen binnen de evangelische beweging tot gereformeerde
staatskerken, wat ook Gnapheus lijkt te signaleren in de passages die ik aan
het begin van dit hoofdstuk geciteerd heb.19

Wohlfeil past Habermas’ model toe op de vroege Reformatie in Duitsland.
Deze openbaarheid in de Reformatie (reformatorische Öffentlichkeit) is een
uniek tijd- en plaatsgebonden communicatiesysteem, waarin zowel schriftelij-
ke en gedrukte communicatiemiddelen als mondelinge communicatievormen
naast elkaar bestaan en met elkaar verstrengeld zijn.20 Ook Briggs & Burke,
die een studie hebben verricht naar de geschiedenis van de media, betogen dat
er vóór de Verlichting korte perioden waren die relatief veel vrijer waren. Een
van deze tijdelijke of cyclische perioden is het begin van de Duitse Reformatie.
Zo’n periode van relatief grote vrijheid wordt vaak gevolgd door een tiranniek
bewind.21 Voor de openbaarheid van de Reformatie moeten we hierbij den-
ken aan de institutionalisering van de verschillende Protestantse kerken en de
Contrareformatie.

In tegenstelling tot Habermas’ rationeel-kritische debat, waar kennisover-
dracht en het bereiken van consensus de norm zijn, was de openbaarheid in de
Reformatie gericht op meningsvorming en manipulatie.22 Een ander verschil

kertijd groepskenmerken te behouden (hiermee bedoelt hij waarschijnlijk belangenverenigingen).
Iedereen heeft toegang tot de openbaarheid en dus is er geen onderscheid tussen deelnemers op
grond van bezit, status, lidmaatschap. Maar genderstudies hebben aangetoond dat Habermas
bijvoorbeeld geen oog had voor de verschillen tussen mannen en vrouwen; geslacht blijkt dus wel
degelijk een factor voor al dan niet kunnen deelnemen aan de openbaarheid in de achttiende eeuw.
Habermas’ ‘abstracte individualisme’ blijkt een utopie. Mah, ‘Phantasies of the Public Sphere’, p.
166. Zie ook Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 13. Anderen
vinden dat Habermas’ definitie van het rationeel-kritische debat te begrensd is (Wohlfeil) of zijn
criterium van een periodieke pers te beperkt (Wohlfeil en Briggs & Burke).

18Wohlfeil, ‘Reformatorische Öffentlichkeit’, p. 47-48. Briggs & Burke, Social History of the
Media, p. 68-69. Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 9.

19Wohlfeil, ‘Reformatorische Öffentlichkeit’, p. 47. Briggs & Burke, Social History of the
Media, p. 68-69, 80-81.

20Wohlfeil, ‘Reformatorische Öffentlichkeit’, p. 41-52, vooral p. 42, 43.
21Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 84. Mah, ‘Phantasies of the Public Sphere’,

p. 170-176.
22Wohlfeil, ‘Reformatorische Öffentlichkeit’, p. 48: ‘Inhaltlich wurde mittels Reformatorischer

Öffentlichkeit nicht Wissensvermittlung, sondern meinungsbildende Belehrung, nicht Verständnis
für und Verständigung mit dem Gegner, sondern dessen Bekehrung angestrebt, wurde die “wahre
Wahrheit gegen die gültige Wahrheit” (Bernd Moeller) gesetzt’.

14



met Habermas’ achttiende-eeuwse publieke sfeer is dat geschreven en gedrukte
werken maar een kleine rol spelen in het zestiende-eeuwse godsdienstdebat.23

Habermas gaat uit van een publiek van lezers. Volgens Habermas is het ont-
staan van een periodieke pers een criterium voor het ontstaan van een publieke
sfeer en publieke opinievorming.24 Maar voor onderzoek naar opinievorming
in de vroegmoderne tijd moeten naast schriftelijke en gedrukte werken ook
‘de orale, performatieve en visuele media van de face-to-face-samenleving’ in
beschouwing genomen worden: afbeeldingen (schilderijen, prenten en glazen
vensters), kleding, ceremonies en rituelen, de ‘publieke feesten [...] en wed-
strijden die laatmiddeleeuwse en vroegmoderne lokale gemeenschappen regel-
matig organiseerden’, waarbij vaak liederen en gedichten voorgedragen werden
en last but not least tableaux vivants en toneelvoorstellingen opgevoerd wer-
den.25 Bovendien had de vroegmoderne samenleving haar eigen periodieke
nieuwsvoorziening, vergelijkbaar met Habermas’ periodieke pers, maar vaak
mondeling, zoals ‘de wekelijkse preek’, ‘wekelijke bijeenkomsten van rederij-
kers (en andere instituties), ‘publicaties van de overheid [...] en natuurlijk de
dagelijkse ontmoetingen in de eigen buurt, de herberg, de markt of de trek-
schuit’.26 Ook gaat men er volgens Scribner aan voorbij dat het geschreven
of gedrukte woord in de vroegmoderne tijd vaak mondeling gecommuniceerd
werd: men las hardop in zichzelf, men las anderen voor, en men bediscussieerde
gedrukte werken.

Als tegenwicht voor Habermas’ achttiende-eeuwse koffiehuizen, salons en
literaire discussiekringen, dienen de zestiende-eeuwse conventikels (reformato-
rische discussiekringen), educatieve instellingen, literaire gezelschappen (zoals
de bovenlokale netwerken van de rederijkers en humanisten), en de gilden.27

Volgens Scribner en Briggs & Burke was ook de herberg tijdens de Reforma-
tie een belangrijke ontmoetingsplaats, waar gediscussieerd werd over gevoelige

23De historicus Scribner, wiens werk overigens los staat van Habermas’ studie, schrijft in zijn
‘Oral Culture and the Diffusion of Reformation Ideas’, dat men in historisch onderzoek naar de Re-
formatie wel veel de nadruk legt op literatuur en het geschreven en gedrukte woord.Scribner, ‘Oral
Culture’, p. 237-256, vooral p. 237. Onderzoek dat zich vrijwel uitsluitend baseert op schriftelijke
bronnen geeft onevenredig veel aandacht aan de geschoolde elite, terwijl in de vroegmoderne tijd
de overgrote meerderheid van de bevolking bestond uit analfabeten en halfanalfabeten.

24Habermas, Structural Transformation, p. 42-43.
25Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 10, 16-17.
26Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 10.
27Conventikels zijn bijeenkomsten in besloten kring van sympathisanten met de reformatie, waar

de Bijbel en reformatorische pamfletten gelezen en besproken werden, en waar gepreekt werd. Zie
Duke, ‘The Netherlands’, p. 150-154.

Rederijkers waren de leden van toneelverenigingen die voor publieke feesten, en zelf georganiseer-
de feestelijke wedstrijden waaraan rederijkers uit verschillende steden het tegen elkaar opnamen,
toneelstukken schreven en opvoerden. Zie bijvoorbeeld Van Dixhoorn, Lustige geesten. Voor de
rederijkers als invloedrijke bemiddelaars of opinieleiders die met hun toneelstukken de godsdien-
stige opvattingen van de reformatoren doorgaven aan de bevolking, zie ook Waite, Reformers on
Stage.
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Wohlfeil Briggs & Burke

Humanisten en de bestuurlijke en ker-
kelijke elite aan hoven en universitei-
ten (theologen, hovelingen, raadshe-
ren, juristen en predikers)

Opiniemakers

Rondreizende bemiddelaars (monni-
ken, predikers, boekverkopers, stu-
denten, rondreizende ambachtslieden,
kooplieden en vluchtelingen)

Lokale intellectuele elite (predikers,
drukkers (en boekverkopers), kunste-
naars, ambtenaren en raadslieden)

Lokale opinieleiders

De overige sociale lagen van de stads-
bevolking

De volgelingen van de opinieleiders

Schema 1.1: Het communicatiesysteem in de Reformatie volgens Wohlfeil en Briggs
& Burke.

onderwerpen; vandaar dat de herberg in de zestiende eeuw vaak opduikt in
juridische documenten.28

Volgens Wohlfeil en Briggs & Burke was de geschoolde elite een belangrijke
factor in de informatieoverdracht. Wohlfeil noemt deze geschoolde intellectu-
elen die het reformatorische gedachtengoed onder de bevolking verspreidden
‘Träger reformatorischer Kommunikation’;29 Briggs & Burke noemen hen de
opiniemakers en opinieleiders van de Reformatie. De communicatie van re-
formatorische ideeën verloopt trapsgewijs. Bovenaan staan, volgens Briggs &
Burke, de opiniemakers; zij verstaan daar de reformatoren onder. Wohlfeil
gebruikt de term opiniemakers niet. Volgens hem begint het communicatie-
systeem van de Reformatie bij het netwerk van humanisten, dat hij onder meer
plaatst aan de universiteiten en hoven. Hij geeft een specifieke invulling van
de mensen die bovenaan de ladder staan: theologen, hovelingen, raadsheren,
juristen en predikers.

Vervolgens wordt, aldus Wohlfeil, hun reformatorische gedachtengoed ver-
spreid door rondreizende bemiddelaars: katholieke monniken en protestantse
predikers, boekverkopers of ambulante handelaars, studenten, rondreizende
ambachtslieden, kooplieden en de eerste geloofsvluchtelingen. Briggs & Burke
noemen de rondreizende bemiddelaars niet.

28Scribner, ‘Oral Culture’, p. 243-244. Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 64-65.
Zie ook Duke, ‘The Netherlands’, p. 151-152.

29Wohlfeil, ‘Reformatorische Öffentlichkeit’, p. 49.
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De derde en laatste trap wordt gevormd door de intellectuele elite in de
steden, die de boodschap overbrengt aan de verschillende bevolkingsgroepen.
Onder hen schaart Wohlfeil predikers, drukkers (en boekverkopers), kunste-
naars, ambtenaren en raadslieden; om kort te gaan, mensen die banden on-
derhielden met alle lagen van de bevolking. Briggs & Burke noemen geen
specifieke beroepsgroepen, maar spreken van lokale opinieleiders.30 Ze om-
schrijven deze opinieleiders als geletterde en geëngageerde individuen, die de
pamfletten die ze in handen kregen verslonden en de protestantse boodschap
ervan doorgaven aan hun achterban. Wellicht verschillen de opvattingen over
de bemiddelaars en opinieleiders van Wohlfeil en Briggs & Burke, omdat bei-
de studies door hun theoretische inslag hun constateringen niet of nauwelijks
empirisch onderbouwen met praktijkvoorbeelden.

Bloemendal & Van Dixhoorn geven in hun studie over publieke opinievor-
ming in de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlanden weer net een andere
invulling. Zij noemen hof, kerk en universiteit (‘overheden, kerken en andere
religieuze instellingen’ en ‘educatieve instituties’) in één adem met de boven-
lokale en internationale literaire netwerken van de rederijkers en humanisten
(‘literaire gezelschappen’) en leden van de lokale intellectuele elite, als drukkers
en boekverkopers.31 Volgens hen maakten zowel geleerden als ongeletterden,
en zowel machthebbers als privépersonen gebruik van geschreven, orale en vi-
suele media om hun opvattingen te verspreiden.32 Ze onderscheiden ook een
soort van opinieleiders: ‘belanghebbende, gëınteresseerde, goed gëınformeerde
leden van het publiek zelf die toegang hadden tot de juiste nieuwsbronnen’ of
tot ‘relevante kennis en informatiestromen’.33 Deze mensen hebben een redac-
tionele functie; ze selecteren, nemen informatie weg, voegen toe, zij herzien en
herformuleren. Voor de gedrukte media (pamfletten en nieuwsprenten) gaat
het volgens Bloemendal & Van Dixhoorn speciaal om de auteurs, drukkers,
uitgevers en boekverkopers.

Ik beschouw Gnapheus als een lokale opinieleider in de zin van Briggs &
Burke en Bloemendal & Van Dixhoorn: als iemand aan wie meer kennis van
zaken en een grote interesse in de actualiteit toegedicht wordt en die zijn
achterban of volgers (de minder actieve leden van het publiek) bëınvloedt via
de orale, performatieve en visuele media van de face-to-face-samenleving.34

30Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 65.
31Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16.
32Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 17.
33Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16-18.
34Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 65: ‘[...] local “opinion leaders” [...] follow

events in the media (in our case the Protestant pamphlets) with more attention than their fellows,
but then influence their followers primarily through face-to-face contact’; ze laten hun ‘personal
influence’ gelden. Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16-18.
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Gnapheus kan tevens ondergebracht worden in de hoogste drie niveaus die
Wohlfeil onderscheidt in het communicatiesysteem tijdens de Reformatie. Om
bovenaan te beginnen: hij was raadslid en diplomaat aan de hoven van hertog
Albert van Oost-Pruisen en gravin Anna van Oost-Friesland en hij gaf colleges
theologie aan de universiteit van Koningsbergen.35 Op verschillende momenten
van zijn leven was hij een van de rondreizende bemiddelaars: hij studeerde
een jaar in Keulen en als geloofsvluchteling en leraar zwierf hij door de Duitse
gebieden.36 Tenslotte behoorde hij als docent aan de Latijnse scholen van Den
Haag, Elbing en Koningsbergen tot de lokale intellectuele elite van deze steden.

Gnapheus was echter alleen op dit laatste niveau aanwijsbaar actief als
auteur en opinieleider, en wel in twee soorten bovenlokale netwerken: de res-
publica literaria, het netwerk van humanistisch geschoolde geleerden die met
elkaar in het Latijn communiceerden, en in een netwerk van sympathisanten
met de reformatie.37

Zijn Nederlandstalige reformatorische pamfletten die tijdens de vroege Re-
formatie in de Nederlanden circuleerden schreef hij als lid van de ‘Delfts-Haagse
kring’.38 De beoogde doelgroep waren de aanhangers en voorvechters van de
reformatie, maar zijn werk wilde nog wel eens in verkeerde handen vallen, met
alle gevolgen van dien.39 Tijdens zijn verblijf in Emden en Norden in Oost-
Friesland ging hij weer voor de Nederlandse markt schrijven, dit keer in het
belang van de latere, calvinistische Reformatie in de Nederlanden.40

35Zie paragraaf 2.4, 2.5 en 8.2.4.
36Niet alleen vluchtelingen, studenten en predikers reisden van de ene naar de andere plaats

(Wohlfeil), ook docenten aan de Latijnse school waren een ‘mobiele bevolkingsgroep’. Rummel,
Humanist-Scholastic Debate, p. 132: ‘Many humanists were professional teachers - traditionally
a highly mobile group - and they went where their religious preferences enhanced their careers or
at any rate did not create obstacles for them’.

37Als ambassadeur en buitengewoon lector theologie schreef Gnapheus namelijk maar weinig.
Met de uitgave van Aembdanae Civitatis >Egk¸mion zou Gnapheus diplomatieke doeleinden na-
gestreefd kunnen hebben (zie paragraaf 2.5.1). Met zijn colleges zal hij zijn studenten bëınvloed
hebben, maar omdat daar geen schriftelijke neerslag van bestaat, blijft dat tasten in het duister.
De colleges die hij gaf speelden in elk geval geen rol in het ketterproces dat de strikte lutheranen
tegen hem aanspannen (zie paragraaf 8.2.4).

Voor een nadere omschrijving van de bovenlokale netwerken, waar we Gnapheus’ volgers of
achterban moeten zoeken, zie Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”;
Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 62.

38Zie paragraaf 2.2.
39In de Nederlanden viel een antiklerikaal pamflet dat in geschreven vorm circuleerde in handen

van monniken, wat leidde tot zijn detentie. Zie paragraaf 2.2.1. In Koningsbergen werd ongepubli-
ceerd werk van zijn hand buiten zijn medeweten doorgespeeld aan de lutherse theoloog Staphylus
(zie paragraaf 160), die het samen met twee van zijn toneelstukken tegen hem zou gebruiken in
een rechtszaak.

40Zie paragraaf 2.5. De periode die voor de Nederlanden veelal met ‘de Reformatie’ aangeduid
wordt, is eigenlijk al de tweede, of calvinistische, Reformatie. Aan deze Reformatie ging een
eerdere Reformatie in de eerste helft van de zestiende eeuw vooraf, maar deze vroege Reformatie
heeft in de Nederlanden (anders dan bijvoorbeeld in grote delen van Duitsland) niet doorgezet.
In deze vroege Reformatie in de Nederlanden zijn verschillende golven te onderscheiden, waarin
nu eens de lutheranen, dan weer de sacramentariërs of dopers de belangrijkste stroming zijn. Zie
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Zijn Latijnse toneelstukken schreef hij in de hoedanigheid van docent aan
de Latijnse school. Ze waren bedoeld voor de intellectuele elite die het La-
tijn machtig was en bekend was met de klassieke literatuur. Daarvoor zijn
talloze aanwijzingen te vinden in de toneelstukken zelf en in andere bronnen.
In de toneelstukken zelf zijn het de ontleningen aan klassieke literaire werken
en ‘klassiekers’ van bekende humanisten als Erasmus en More die een geleerd
publiek verraden. Zo benoemt Gnapheus in de proloog van Morosophus zijn
doelgroep met ‘alle geleerden’ of ‘geschoolden’ (omnes literati) en spreekt hij
de toeschouwers aan als mensen ‘die geleerde toneelstukken een warm hart
toedragen’ (‘Quotquot favetis literatis fabulis’).41 Een zeventiende-eeuwse bi-
ograaf schrijft dat Acolastus in Elbing op het toneel gebracht werd ‘tijdens een
openbare bijeenkomst van geleerden’ (‘publica in panegyri eruditorum’);42 en
hoogwaardigheidsbekleders als Dantiscus, zelf ook humanist, en hertog Albert
bevonden zich onder de aanwezigen bij de opvoeringen van Eloquentiae Trium-
phus en Morosophus in Elbing. Al zal blijken dat Latijns drama door een groot
deel van de bevolking begrepen kon worden, toch lijken Gnapheus’ Latijnse
drama’s vooral bedoeld voor de geschoolde bovenlaag. Die bestond overigens
vrijwel zonder uitzondering uit mannen, wat Gnapheus duidelijk naar voren
laat komen door het publiek aan te spreken met ‘beste mannen’ (optimi viri).43

Met zijn toneelstukken laat Gnapheus zijn invloed in de eerste plaats gel-
den op de Latijnse scholen waar hij lesgeeft - wat de zorg van de autoriteiten
zou kunnen verklaren over deze ketterse schoolmeester die veel leerlingen weet
te trekken.44 Maar niet alleen op de school doet Gnapheus zijn invloed gelden:
aangezien de toneelstukken naar alle waarschijnlijkheid opgevoerd werden op
een publieke plaats in Den Haag, Elbing en Koningsbergen (en later in Bazel,
Wenen en München),45 was Gnapheus mogelijk een invloedrijke factor voor

Duke, ‘The Netherlands’.
41Gnapheus, Morosophus, fol. A3v en A4r.
42Harkenroth, Preussische Kirchengeschichte (1686). Herdrukt in Acta Borussica (1732), dl.

III, p. 932: ‘Is publica in panegyri eruditorum Elbingae, per Gnapheum in scenam productus
fuit’.

43Zie bijvoorbeeld de proloog en epiloog bij Acolastus en Morosophus. Gnapheus, Acolastus
(1555), fol. A4r; Gnapheus, Morosophus, fol. A4r, G1r.

44De Vocht, John Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 325. Zie paragraaf 2.3.3.
45Zie p. 3. Voor een algemene schets van de opvoeringspraktijk, zie Bloemendal, Spiegel, p.

68-73; Worp, Geschiedenis van het drama, dl. I, p. 237; Van de Venne, Schonaeus, dl. I, p.
113; Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 78, 82. Bij een opvoering verloopt de communicatie
met het publiek op verschillende niveaus: via de acteurs, de regisseur en de auteur. Eversmann,
‘Experience of the Theatrical Event’, p. 142, 163-165. Bij de voorstellingen die Gnapheus zelf met
zijn leerlingen opvoerde, was Gnapheus auteur, regisseur en toneelspeler. Hij sprak de proloog
uit bij de heropvoering van Acolastus in Elbing in 1536; wellicht was dat gebruikelijk. Gnapheus,
Acolastus (1555), fol. D7v. Bij heropvoeringen waar de auteur niet regisseerde en ook niet zelf
meespeelde door de proloog uit te spreken zullen het vooral de toneelspelers geweest zijn die de
boodschap overbrachten. Zo wordt de auteur bijvoorbeeld niet genoemd in de twee publieksreac-
ties van Acolastus en Hypocrisis (paragraaf 3.5.2 en 9.5). Bij het lezen treedt de auteur meer op
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een groter deel van de stedelijke bevolking. Het lokale publiek dat bij een
opvoering van een Latijns toneelstuk aanwezig was zal vooral hebben bestaan
uit de humanistisch geschoolde, mannelijke elite, maar vrouwen en de lagere
klassen mogen niet uitgesloten worden: ze hadden net zo goed toegang tot de
opvoeringen, en vanwege de visuele component was Latijns toneel ook voor hen
tot op zekere hoogte goed te begrijpen.46 Tot zover de opvoeringen, vervol-
gens werden de Latijnse toneelstukken gedrukt en uitgegeven en konden zij in
principe de hele respublica literaria bereiken. De overgeleverde lezersreacties
doen vermoeden dat het vooral zijn collega’s, andere rectoren en docenten aan
Latijnse scholen, waren die zijn werk lazen, soms samen met hun leerlingen.47

Zo heeft Macropedius Acolastus gelezen en schrijft de Zeeuwse humanist Zo-
vitius bijvoorbeeld dat hij het stuk klassikaal zou behandelen. De Zwitserse
docent Platter voerde Hypocrisis op met zijn leerlingen.48

1.4 Lokale opinieleiders en de ‘two-step flow’-theorie

Bloemendal & Van Dixhoorn kennen aan opinieleiders een redactionele func-
tie toe.49 Ik wil deze redigerende rol van Gnapheus als opinieleider nader
belichten en laten zien hoe hij de oorspronkelijke boodschap van opiniema-
kers als Luther en Erasmus in zijn Latijnse drama’s naar zijn hand zet. In de
‘two-step flow’-theorie van Katz & Lazarsfeld spelen opinieleiders een vergelijk-
bare redactionele rol.50 De ‘two-step flow’-theorie is ontwikkeld in reactie op
de ‘one-step flow’-theorie, waarin de media een schijnbaar onbeperkte macht
hebben. De ‘two-step flow’-theorie kent de media juist een beperkte macht
toe en stelt dat mensen veel minder gemakkelijk te bëınvloeden zijn dan de
‘one-step flow’-theorie veronderstelt. De oorspronkelijke boodschap van de
opiniemakers, die vooral gebruik maken van de anonieme massamedia om hun
boodschap te verspreiden, wordt gefilterd door opinieleiders; alleen via hen
bereiken de massamedia het grote publiek.51

de voorgrond.
46Dit in tegenstelling tot Fleurkens, die beweert dat er grote weerstand bestond tegen de to-

taal onverstaanbare Latijnse voorstellingen. Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 81. Zie
paragraaf 1.6.2.

47Zie paragraaf 3.5.1.
48Zie paragraaf 9.5.
49Zie p. 17. Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16-18.
50Katz & Lazarsfeld, Personal influence. De ‘two-step flow’-theorie is overigens weer opgeno-

men in het model van beperkte effecten van Klapper dat in 1.6 wordt besproken. Zie ook op p. 3.
Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 32-37.

51Dit proces dat de oorspronkelijke boodschap van de opiniemakers beknot, is tevens een van de
selectieprocessen (of intermediërende factoren of variabelen) in het model van beperkte effecten.
Het wordt wel ‘selectief uitzenden’ genoemd. Oomkes, Communicatieleer , p. 37-40.
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Een opinieleider moet aan de volgende criteria voldoen: hij probeert men-
sen in zijn omgeving van een bepaald standpunt of ideologie te overtuigen en
hem wordt bij tijd en wijlen om advies gevraagd, want in zijn omgeving wordt
hij beschouwd als een autoriteit op een bepaald gebied (in dit geval het re-
formatorisch gedachtengoed).52 Het leidt geen twijfel dat Gnapheus anderen
van zijn denkbeelden probeerde te overtuigen. Vooral zijn Nederlandstalige
pamfletten zijn zeer uitgesproken, maar ook met zijn Latijnse humanistische
drama’s, die in de eerste plaats een didactische functie hebben, nam hij deel
aan het godsdienstdebat en verspreidde hij de ideeën van de grote reforma-
toren in eigen kring. Vraagt men hem ook om advies? Gnapheus was hoog
opgeleid en zeer goed op de hoogte van datgene waarover veel debatten gin-
gen: reformatorische denkbeelden. Men zag hem inderdaad als een autoriteit
en raadgever op dat gebied: Gnapheus schrijft in zijn Tobias ende Lazarus dat
men hem vroeg een troostend werk te schrijven aan een weduwe van wie de
zoon het klooster verlaten had.53

In de ‘two-step flow’-theorie wordt aan opinieleiders een vrij grote macht
toegeschreven. Zij kunnen een bepaalde richting geven aan de informatie die
hun aangeleverd wordt, zij maken hun publiek ontvankelijk voor bepaalde
massamedia, en ze selecteren.54 Ze bepalen welke informatie doorgelaten wordt
en welke achtergehouden wordt, vooral wanneer hun achterban geen toegang
heeft tot dezelfde media.55 Als geschoolde humanist had Gnapheus behalve tot
de mondelinge communicatiekanalen, ook toegang tot geschreven en gedrukte
media in de volkstaal en het Latijn. Omdat deze voor een groot deel van de
bevolking onbegrijpelijk waren, kon Gnapheus hier bij uitstek een redigerende
taak op zich nemen.56

Bij het beantwoorden van de vraag naar de boodschap die Gnapheus in zijn
toneelstukken verwoordt en verbeeldt, zal ik proberen uitspraken te doen over
de redactionele functie die Gnapheus als opinieleider vervult. Dit is mogelijk
in die gevallen waar Gnapheus bronnen bekend zijn. Vooral in Acolastus en
Morosophus zijn specifieke teksten van Luther aan te wijzen die Gnapheus
gebruikt heeft bij het schrijven: Luthers De servo arbitrio en zijn voorwoord

52De Boer & Brennecke, Media en publiek , p. 48.
53Zie paragraaf 2.2.1. De uitspraak kan overigens ook toegeschreven worden aan humanistische

bescheidenheid.
54Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 33.
55Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 35-36, 71: ‘Opinion leaders who serve as

“gatekeepers” [‘or transmitter[s] of mass communication content’, p. 35-36] for followers otherwise
inaccessible to the media have shown to exercise a selective control over what communications do
or do not get trough the gate’.

56Ik ga er dus van uit (in tegenstelling tot Fleurkens, zie p. 29) dat Latijnse toneelstukken
vanwege de visuele component ook voor het ongeletterde deel van de bevolking begrijpelijk en
toegankelijk waren. Ik zal laten zien dat de visuele onderdeel van Latijns toneel de semantische
hindernissen ondervangt en de taalbarrière verkleint (zie paragraaf 6.3, 9.4.2 en hoofdstuk 10).
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bij I Korintiërs in de Duitse Bijbelvertaling. Gnapheus heeft inderdaad een
eigen draai gegeven aan de oorspronkelijke boodschap van deze teksten.57

1.5 Het publiekseffect van Gnapheus’ Latijnse drama

Aan de hand van publieksreacties, oplage en verspreiding, en het model van
beperkte effecten, zal ik proberen een uitspraak te doen over het publiekseffect
van Gnapheus’ drama’s. Voordat ik verder inga op de manier waarop ik de
effectiviteit van Gnapheus’ toneelstukken zal proberen te meten, wil ik eerst
bekijken welk effect we nu precies kunnen verwachten. De zestiende-eeuwse
Latijnse komedies zouden vooral een didactische en moraliserende functie heb-
ben.58 Deze opvatting wordt onderschreven door opmerkingen van de toneel-
schrijvers zelf in hun opdrachtbrieven, prologen en epilogen.59 Ook Gnapheus
schrijft in de preliminaria bij zijn toneelstukken vooral over de didactische en
moraliserende functie ervan. Zo schrijft hij tegen het einde van de opdracht
van Eloquentiae Triumphus aan bisschop Dantiscus:

Trouwens, over het onderwerp dat ik hier wilde behandelen, om kort
te gaan leert het dat een redenaar, zoals Quintilianus ook al zei, een
goed man moet zijn en dat de Welsprekendheid natuurlijk nooit
samen kan gaan met geestelijke verdorvenheden. Aangezien ook
Cicero meer dan eens getuigt dat de aanleg tot spreken stroomt uit
de innerlijke bronnen van wijsheid. Daarnaast brengen wij ook de
overwonnen Barbarij zelf op het toneel, om de schoolgaande jeugd
meer en meer in vuur en vlam te zetten met liefde voor een meer
gepolijste taalvaardigheid.60

En uit de opdracht en proloog van Morosophus blijkt wat de algemene christe-
lijke moraal van het stuk is: opscheppen over kennis, kracht en rijkdom, zoals
de hoofdpersoon van het stuk doet, is ongepast.61 Het voornaamste publiek

57Zie paragraaf 3.4.1, 7.5.2 en 7.5.3.
Voor Eloquentiae Triumphus en Hypocrisis heb ik niet gekeken hoe Gnapheus specifieke bron-

nen bewerkt (bijvoorbeeld Erasmus’ Antibarbari); wel komen de denkbeelden van Luther en Eras-
mus meer algemeen ter sprake en ook hier heeft Gnapheus eigen accenten weten te leggen. Zie
paragraaf 5.5, 6.2 en 10.2.

58Zie noot 1.
59Voor een paar goede voorbeelden hiervan uit het werk van Macropedius en zijn opvolger

Laurimannus, zie Bloemendal, Spiegel, p. 36-37.
60Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. A2v: ‘Caeterum argumenti quod tractandum

suscepimus, summa hoc docet, oratorem, ex Fabii sententia, virum bonum esse oportere, et Elo-
quentiam ipsam cum vitiis mentis minime posse misceri. Siquidem, et M. Tullius non uno loco
testatur, dicendi facultatem ex intimis sapientiae fontibus profluere. Interim, et Barbariem ipsam
triumphatam inducimus, ut Scholasticam iuventutem ad politioris literaturae amorem magis atque
magis accendamus’.

61Gnapheus, Morosophus, fol. A2r, A3v.
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van dit soort humanistische toneelstukken bestond uit intellectuelen die vaak
een universitaire opleiding genoten hadden of zelf ook de Latijnse school door-
lopen hadden. Zij worden gemaand zich niet superieur te voelen, maar zich
juist te vernederen en te gedragen als een onwetend, nietig kind, alleen dan
kunnen ook zij zich verzekeren van een plaatsje in de hemel. De boodschap
zal ook bedoeld zijn voor zijn eigen leerlingen, de toekomstige bestuurlijke en
geestelijke elite.

Want dat we voor rijke vetzakken onze neus ophalen,
en opgeblazen, opschepperige geleerden hier proberen
belachelijk te maken, dat doen we namelijk hierom,
dat ze, wanneer ze zichzelf beter hebben leren kennen,
er eenmaal thuis achter komen dat ze niet de ijverige, slimme
en fantastische mannen zijn waarvoor ze doorgaan,
en dat ze van hun eigendunk afstappen en onverwijld
hun hoogmoed laten vallen.62

Deze didactische en moraliserende doelstellingen worden vaak ‘ingebed in een
al dan niet polemisch getint religieus kader, bepaald door de desbetreffende
opvattingen van de auteur’.63 Ook Gnapheus nam met zijn toneelstukken deel
aan het godsdienstdebat. Onder de onschuldige, algemeen aanvaarde morele
boodschap gaan controversiële godsdienstige opvattingen verborgen. Zo streef-
de hij met zijn Eloquentiae Triumphus en Morosophus niet alleen de didacti-
sche en moraliserende doeleinden na waarover hij in de opdracht en proloog
schreef, maar hij gebruikte de drama’s ook om lutherse opvattingen te verkon-
digen, en de meningen van katholieken en radicale hervormers te bestrijden.64

In Hypocrisis worden lutherse dogma’s gedramatiseerd; het stuk heeft wel een
didactische functie, maar één die verder reikt dan alleen het aanleren van La-
tijn.65 Acolastus wordt juist een neutraal stuk genoemd dat zowel katholieken
als sympathisanten met de reformatie aangesproken zou moeten hebben; de
uitleg van de parabel die de auteur in het stuk geeft, is ingebed in zowel een
katholiek als een evangeliserend kader.

Met zijn Latijnse drama’s kon Gnapheus dus ‘meningen verkondigen, be-
vestigen of bestrijden’ en hij kon ze gebruiken ‘voor instructie, informatievoor-
ziening en verhoging van het kennisniveau van het publiek’.66 De herdruk van

62Gnapheus, Morosophus, fol. A3v: ‘Quod naso enim crassos Mydas suspendimus / Et turgidos
vanosque quod ludibriis / Exercitamus hic Sophos, in hoc quidem / Fit, notiores ut sibi isti redditi,
/ Non esse se, quod audiunt, industrios, / Catos, viros et undecunque maximos / Id sentiant domi
et recedant a suo / Fastu, suas cristas remittant impigre [...]’.

63Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 76.
64Zie paragraaf 7.5.3.
65Zie paragraaf 9.4.3.
66Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 27.
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zijn Hypocrisis uit 1564 benutte hij in de afwikkeling van het ketterproces om
de aanklager Staphylus zwart te maken;67 zo zou het stuk ‘ingezet worden in
de strijd om het opinieleiderschap’.

De religieuze opvattingen die Gnapheus in zijn toneelstukken verkondigt,
bevestigt of bestrijdt zijn niet nieuw en de specifieke debatten waarbij hij aan-
sluiting zoekt waren vaak al jaren over hun hoogtepunt heen. Zoals het een
opinieleider betaamt geeft Gnapheus de wijdverspreide en welbekende ideeën
van grote namen als Erasmus en Luther door aan zijn eigen achterban. Wel
geeft hij een eigen draai aan deze ideeën. Met Eloquentiae Triumphus bijvoor-
beeld, dat voor het eerst uitgegeven werd in 1541, sluit hij aan bij de debatten
rond onderwijsvernieuwing die in Noord-Europa al rond de eeuwwisseling be-
gonnen.68 In het toneelstuk prijst hij het humanistische onderwijsideaal van
Erasmus aan, maar Erasmus heeft het humanisme nooit op één lijn gesteld
met het lutheranisme, iets wat Gnapheus in het stuk wel doet.69

1.6 Het meten van het publiekseffect en het model van be-
perkte effecten

Publiekseffect is lastig meetbaar.70 Ook tegenwoordig zijn uitkomsten van
dergelijk onderzoek nog vaak onbetrouwbaar, laat staan in de vroegmoderne
periode waarvoor we natuurlijk geen opiniepeilingen kunnen houden en we
afhankelijk zijn van wat mensen honderden jaren geleden opgeschreven heb-
ben en wat daar dan weer van overgeleverd is. Voor Gnapheus’ stukken is
weinig materiaal voorhanden dat kan helpen de vraag naar publiekseffect te
beantwoorden: er zijn weinig tot geen leesverslagen of ooggetuigenverslagen
van opvoeringen overgeleverd in bijvoorbeeld voorwoorden, correspondenties
of dagboeken, alleen van de lutherse theoloog Staphylus weten we dat hij Mo-
rosophus en Hypocrisis nauwkeurig heeft gelezen om de auteur op ketterse
dwalingen te kunnen betrappen.71 Maar zelfs als er al voldoende publieks-
reacties waren geweest, dan hadden we nog steeds nauwelijks iets over de
betrouwbaarheid ervan kunnen zeggen.72

Naast publieksreacties kan op grond van het aantal opvoeringen en herdruk-
ken iets over het effect gezegd worden. Hoe vaker een toneelstuk opgevoerd

67Zie paragraaf 9.6.
68Zie paragraaf 5.4.
69Zie paragraaf 5.6.
70De Boer & Brennecke, Media en publiek , p. 32-38.
71Voor de zeldzame reacties op Gnapheus’ toneel naar aanleiding van het lezen of een opvoering,

zie paragraaf 3.5.1, 3.5.2, 2.3.1 en 9.5. Zie ook Bloemendal, ‘Receptions and Impact’, p. 9, 11.
Voor Staphylus’ aanklachten, zie paragraaf 8.4.

72De Boer & Brennecke, Media en publiek , p. 33. Bloemendal, ‘Receptions and Impact’, p.
7-8.
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werd of gedrukt werd, hoe groter het bereik en dus het effect geweest kan
zijn. Van Gnapheus’ toneelstukken zal Acolastus het grootste bereik gehad
hebben: er zijn meerdere opvoeringen bekend, talloze herdrukken (waaronder
veel roofdrukken) en ook vertalingen en bewerkingen. Eloquentiae Triumphus
is een goede tweede: Gnapheus liet het drie keer opvoeren en er zijn meerdere
drukken bekend, die steeds afgestemd werden op het nieuwe publiek.73

Omdat er voor Gnapheus’ Latijnse drama weinig publieksreacties over zijn,
maak ik voor het beantwoorden van de vraag naar het publiekseffect van zijn
toneelstukken en de strategieën waarmee hij dit effect probeerde te vergroten
ook gebruik van het model van de beperkte effecten (limited effects model)
van Klapper.74 Deze theorie is - net als de ‘two-step flow’-theorie - een ant-
woord op de ‘one-step flow’-theorie. Volgens de ‘one-step flow’-theorie zou
het bijwonen van een voorstelling van een van Gnapheus’ stukken een direct
effect moeten hebben op het theaterpubliek: het zou hen moeten bekeren en
ze zouden van zijn gelijk overtuigd raken. Het model van beperkte effecten
kent de media juist een beperkte macht toe en stelt dat mensen veel minder
gemakkelijk te bëınvloeden zijn dan de ‘one-step flow’-theorie veronderstelt.
Klapper heeft een aantal psychologische processen aangewezen die het effect
van de media in de weg staan.75 Hij spreekt van predisposition (‘vatbaarheid’
voor bepaalde opvattingen) en daarmee gepaard gaande processen als selective
exposure (‘selectieve blootstelling’), selective perception (‘selectieve waarne-
ming’) en selective retention (‘selectief onthouden’). Bovendien speelt volgens
hem de sociale omgeving een grote rol. Mensen zullen niet snel afwijken van de
heersende normen en waarden binnen de eigen familie, vriendenkring, werk-
omgeving en andere officiële groepen waartoe ze behoren of willen behoren
(group-norms), ik denk hierbij aan literaire netwerken zoals de rederijkerska-
mers of de respublica literaria, of conventikels.

1.6.1 Psychologische selectieprocessen

Waar de ‘one-step flow’-theorie de media een grenzeloze macht geeft over het
publiek, daar spreekt het model van beperkte effecten liever over ‘minor chan-
ge’ en van ‘reinforcement’, het versterken van bestaande ideeën of daar of vaste
vorm aan geven. De macht van de media wordt in de eerste plaats beperkt

73Zie paragraaf 2.3.1.
74Zelf spreekt Klapper overigens niet van ‘beperkte effecten’, maar van minor change en rein-

forcement (‘versterking’): ‘media exposure reinforces and crystallizes more than it converts’,
Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 19.

75In de communicatieleer worden deze processen wel ‘selectieprocessen’ genoemd, ‘interme-
diërende factoren’ of ‘intermediërende variabelen’. Oomkes, Communicatieleer . De Boer & Bren-
necke, Media en publiek .
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door ‘selectieve blootstelling’: mensen gaan zelf bewust op zoek naar informa-
tie die aansluit bij hun eigen standpunten en zij mijden onwelkome informatie.
Bij het proces van selectieve blootstelling kunnen opinieleiders een doorslag-
gevende rol spelen: zij maken hun volgers alleen op bepaalde informatie attent
en geven beperkt informatie door.

Gnapheus was als opinieleider actief in de respublica literaria en in de evan-
gelische beweging. Vanwege zijn bekendheid als sympathisant met de refor-
matie en zijn status als humanistisch auteur en toneelschrijver, zullen zijn
toeschouwers en lezers vooral in deze twee netwerken gezocht moeten worden.
Mensen die niet tot de respublica literaria of evangelische conventikels behoor-
den of wilden behoren, zullen minder snel geneigd zijn geweest Gnapheus’
voorstellingen bij te wonen of zijn stukken te lezen.76 De weinige publieks-
reacties die over zijn en een aantal andere bronnen lijken dit te beamen. De
lezersreacties laten zien dat de toneelstukken waarschijnlijk voornamelijk door
andere humanistische docenten en rectoren werden gelezen. Soms werden zijn
stukken door andere docenten in de klas behandeld of zelfs in het openbaar
opgevoerd.77 Waarschijnlijk waren de voorstellingen voor de hele stedelijke
bevolking toegankelijk, maar de bronnen noemen alleen de intellectuele eli-
te,78 zoals de bisschop en humanistisch dichter Dantiscus en hertog Albert,
beschermheer van de bonae litterae.79

Wat gebeurt er wanneer mensen ondanks het principe van selectieve bloot-
stelling toch geconfronteerd worden met informatie die niet met hun ideeën
strookt? Volgens Klapper treedt dan het principe van ‘selectief waarnemen
en onthouden’ in werking. Volgens dit principe zal het publiek niet alle infor-
matie die ze aangereikt krijgen goed in zich op kunnen nemen. Mensen zien
vooral wat ze willen zien of waaraan ze gewend zijn. Ze hechten geen geloof
aan onwelkome informatie, of ze proberen die in overeenstemming te brengen
met hun eigen opvattingen. Net als opinieleiders kunnen ook zij de oorspron-
kelijke boodschap verdraaien. Klapper geeft een voorbeeld waarin cartoons
die rassendiscriminatie aan de kaak stelden door racistische mensen verkeerd

76Ik beschouw de respublica literaria, zoals gezegd, niet alleen als het netwerk van de hu-
manistisch geschoolde lezers van zijn Latijnse werk. Voor Gnapheus’ toneelstukken bestond de
respublica literaria in de eerste plaats uit iedereen die op de een of andere manier verbonden was
aan de Latijnse school: leerlingen, docenten, ouders, de bestuurlijke- en kerkelijke elite die de
scholen financieel bijstonden. Daarnaast kon in principe de hele stedelijke bevolking de toneel-
voorstellingen bijwonen, omdat ze op een voor iedereen toegankelijke, publieke plaats opgevoerd
werden. Het is echter aannemelijk dat alleen mensen die verbonden waren aan de Latijnse school,
die gëınteresseerd waren in het humanisme of de reformatie, de moeite namen om de stukken
daadwerkelijk te komen bekijken of te lezen. Zie paragraaf 1.1 en 1.3.

77Zie paragraaf 3.5.1 en 9.5.
78Zie p. 19.
79Zie paragraaf 2.3.1 en 7.4.
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opgevat werden als ‘glorifications of pure American lineage’.80 Misschien is het
dus zelfs mogelijk dat katholieke toeschouwers het satirische drama Hypocrisis
zien als een verheerlijking van de Rooms-Katholieke Kerk die andersdenkenden
‘offert, slacht en ter dood brengt met bijl en vuur’.81

Maar de selectieprocessen werken niet altijd op deze manier. Hetzelfde to-
neelstuk Hypocrisis is naar mijn mening een keurig luthers stuk, dat in 1543
zonder enige ophef opgevoerd werd in het - eveneens lutherse - Koningsber-
gen. Toch ontwaarde de strikt lutherse aanklager Staphylus er allerlei ketterse
denkbeelden in, die andere lutheranen nooit opgevallen waren tijdens de voor-
stelling of bij het lezen van het toneelstuk, dat in 1544 gedrukt werd. Vanwege
een persoonlijke vete met Gnapheus, was Staphylus’ perspectief niet langer
zijn lutherse achtergrond, die hem immuun zou moeten maken voor andere
denkbeelden, maar zijn overtuiging dat Gnapheus een ketter was. Hij bekeek
alle informatie vanuit die invalshoek en ook wanneer het toneelstuk eigenlijk
niet met zijn ideeën over de auteur overeenkomt en lutherse dogma’s dramati-
seert, ging het volgens Staphylus toch om ketterse denkbeelden. Hij zag alleen
wat hij wilde zien en verdraaide de lutherse boodschap van Hypocrisis.82

Daarnaast spelen groeperingen waartoe mensen zich rekenen een rol. Klap-
per stelt dat leden van een groep minder snel geneigd zijn om hun mening bij te
stellen als het desbetreffende onderwerp op dat moment actueel is (salient).83

De groepen die Klapper onderscheidt zijn familie, vriendenkring, werkomge-
ving en officiële groepen waartoe ze behoren of willen behoren. De laatste
categorie zal in mijn analyse de belangrijkste plaats innemen en ik denk hier-
bij vooral aan de verschillende stromingen binnen de evangelische beweging,
hun erediensten en discussiekringen (conventikels).

In zijn toneelstukken spreekt Gnapheus zich over het algemeen niet duide-
lijk uit voor of tegen bepaalde groeperingen. Hij schrijft vrij algemene stukken
en laat de belangrijkste geschilpunten tussen de verschillende stromingen bin-
nen de evangelische beweging niet of nauwelijks aan bod te laten komen (zoals
het avondmaal en de kinderdoop). Hierdoor heeft zijn boodschap een grote
kans om voor een publiek met verschillende religieuze achtergronden accep-
tabel te zijn. Zelfs het katholicisme, dat het in Gnapheus’ Nederlandstalige
pamfletten zwaar te verduren krijgt, komt er in zijn Latijnse drama’s zonder

80Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 23.
81Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C4rv. Zie paragraaf 4.4.1.
82Zie paragraaf 8.4 en 9.6.
83Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 29: ‘it seems logical to postulate an

relationship between valuation of groep-membership and resistance to change and between sali-
ency of an issue and resistance to change’. Dit wordt later waarschijnlijk ‘selectieve aanvaarding’
genoemd: dat de mediaboodschap effectiever zal zijn als een groot deel van de bevolking aange-
sproken wordt en de auteur of zender aansluiting zoekt bij algemene normen en waarden. Oomkes,
Communicatieleer . De Boer & Brennecke, Media en publiek .
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al te veel kleerscheuren vanaf; alleen Hypocrisis is overduidelijk antikatholiek
en pro-luthers. Acolastus staat wat dat betreft lijnrecht tegenover Hypocri-
sis: het stuk had al een groot bereik omdat het vaak opgevoerd, herdrukt,
vertaald en bewerkt werd; maar omdat het zo neutraal is, is het stuk tevens
tegen de meeste psychologische barrières opgewassen en was het mede daarom
succesvol.

Aan de hand van deze ‘psychologische intermediërende factoren’ zal ik pro-
beren het effect van het toneelwerk van Gnapheus nader te bepalen. Om
uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van zijn drama, moet worden
onderzocht welke groep vertegenwoordigd wordt in Gnapheus’ toneelstukken.84

Mensen die niet tot deze groep behoren en hun eigen denkbeelden dus niet in
de toneelstukken terugzien, zullen eerder geneigd zijn de drama’s te mijden,
zowel de opvoeringen als de gedrukte vorm, en de boodschap te weerspreken,
te verdringen of te verdraaien.

1.6.2 Latijns toneel en semantische hindernissen

Naast de psychologische selectieprocessen moet rekening gehouden worden met
semantische hindernissen, die de effectiviteit van de boodschap in de weg staan
omdat zender en ontvanger verschillende talen spreken of een ander jargon
gebruiken.85 Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden bij huma-
nistische toneelstukken die in het Latijn geschreven zijn en opgevoerd werden
voor een Nederlands- of Duitstalig publiek, waarvan lang niet iedereen de La-
tijnse taal beheerst zal hebben. Fleurkens is van mening dat Latijns toneel
voor het overgrote deel van het publiek onbegrijpelijk was en beweert dat er
veel weerstand bestond tegen dit type toneel. Men kwam het publiek dat geen
Latijn kende tegemoet door de opvoeringen niet alleen in het Latijn, maar ook
- voor een deel of helemaal - in de volkstaal op te voeren.86

Dit gold absoluut niet voor de humanistisch geschoolde intellectuelen, de
lezers van Gnapheus’ toneelstukken, die ook, zoals ik heb laten zien, een be-
langrijk deel van de toeschouwers uitmaakten. Zij verstonden (en spraken)
vloeiend Latijn; het was de lingua franca onder de intellectuele elite - in de
universitaire wereld, en vaak ook onder ambassadeurs aan hoven. Maar ook
buiten de geschoolde elite verstonden relatief veel mensen redelijk Latijn. La-
tijn werd gebruikt in de katholieke eredienst en daarom zullen ook ongelet-

84Voor deze werkwijze, zie paragraaf 1.7. Zie ook Drewes, ‘Het interpreteren van godsdienstige
spelen van zinne’; Waite, Reformers on Stage.

85Oomkes, Communicatieleer , p. 33-34.
86Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 81. Een voorbeeld hiervan is Schonaeus’ Fabula

Comica (1606), dat dan ook niet in de context van de Latijnse school opgevoerd werd, maar
tijdens een rederijkersfeest. Van de Venne, Schonaeus, dl. I, p. 242-244.
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terden enige mondelinge kennis van het Latijn gehad hebben. Bovendien zal
ik aantonen dat de visuele component van Gnapheus’ toneelstukken er voor
zorgt dat ‘de belerende intentie van de voorstelling’ zeker wel ‘geëffectueerd
kon worden’.87 Dat zal ik doen door gebruikt te maken van de impliciete re-
gieaanwijzingen en kennis van de vroegmoderne theaterpraktijk.88 Net als het
klassiek Griekse en Romeinse drama kent het vroegmoderne toneel vrijwel geen
expliciete regieaanwijzingen buiten het vermelden van de spreker; wel staan de
stukken vol impliciete regieaanwijzingen.89 Impliciete regieaanwijzingen zijn
aanwijzingen voor de opvoering die in het script zelf staan. Ze maken deel uit
van de tekst zoals die op het toneel uitgesproken werd. Ze geven informatie
over het opkomen en afgaan van spelers, kostuums, handelingen die op het
toneel uitgevoerd moeten worden, rekwisieten, decor, gebaren en gemoedstoe-
stand.90 Uit de volgende passage blijkt bijvoorbeeld uit dat Ate en Alecto (die
zich vermomd hebben als Godsdienst en Leer, twee dienaressen van Hypocri-
sis), op dat moment op moeten komen; dat ze Hypocrisis vol eerbied moeten
benaderen; en dat Hypocrisis er maar bedrukt uitziet.

HYPOCRISIS: ‘Maar dat treft, kijk, Godsdienst komt mij al tege-
moet,
samen met Leer. Ik zal ze aanspreken’.
ATE: ‘Zie je onze “vrouwe”? We moeten haar alle eer bewijzen’.
HYPOCRISIS: ‘Goedendag, mijn beste dienaressen’.
ATE: ‘Goedendag, vrouwe’. HYPOCRISIS: ‘Was het maar een
“goede” dag’.
ATE: ‘Ach, waarom ben je bedroefd?’ ALECTO: ‘Mevrouw is be-
droefd?’91

Ook de religieuze boodschap werd met visuele middelen ondersteund, en zo
overgebracht op dat deel van het publiek dat het Latijn niet machtig was.92

Gnapheus werkt veel met tegenstellingen tussen goede en slechte personages,
die vaak verschillende religieuze groeperingen vertegenwoordigen. Zo zet hij
katholieken en evangelisch gelovigen, lutheranen en radicale hervormers, ver-
lichters en barbaren, scholastici en humanisten tegen over elkaar. De antithese

87Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 81.
88Zie p. 3.
89Taplin, The Stagecraft of Aeschylus.
90Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 129-130.
91Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. B8r: ‘HYPOCRISIS: Sed commodum ecce Religio obviam

venit / Cum Disciplina comite. Has compellavero. / ATE: Heram viden’? Honor illi deferendus
est. / HYPOCRISIS: Salvete plurimum, charae pedissequae. / ATE: Hera nostra, salve. HY-
POCRISIS: Utinam modo salva sim. / ATE: Eho, quid tristis es? ALECTO: Dominane tristis
est?’

92Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 130.
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komt vaak terug in de kostuums, de verwisseling van de kostuums en het de-
corgebruik,93 zodat de boodschap ook begrijpelijk was voor mensen die niet
alles even goed konden verstaan door de semantische hindernissen of door de
fysieke belemmeringen die in de volgende paragraaf ter sprake komen.

1.6.3 Openluchtvoorstellingen en fysieke belemmeringen

De visuele argumentatie en andere retorische middelen spelen ook een grote rol
bij het ondervangen van de fysieke belemmeringen.94 Vooral bij de opvoeringen
van Gnapheus’ toneelstukken, die vaak in de open lucht plaatsvonden zoals
de opvoering van Hypocrisis in Bazel,95 zal de fysieke ruis erg groot geweest
zijn. Een opvoering is vluchtig en als de aandacht ook maar even verslapt
kan een cruciale passage alweer voorbij en afgelopen zijn. Ook zal de afleiding
groot geweest zijn; de voorstelling in Bazel werd bijvoorbeeld onderbroken
door regenbuien. In Eloquentiae Triumphus en Morosophus is de onderliggende
religieuze boodschap vervat in één enkele sleutelpassage.96 De kans is groot
dat de verborgen betekenis tijdens een buitenvoorstelling ook daadwerkelijk
verborgen blijft.

Dit geldt niet voor het lezen van geschreven of gedrukte versies van de
drama’s, al zouden de fysieke belemmeringen hier een onleesbaar handschrift
of veel zetfouten kunnen zijn. De toneelstukken die opgevoerd werden tijdens
de beruchte Gentse rederijkerswedstrijd van 1539 en die altijd gewaagd en
controversieel genoemd worden, werden pas gecensureerd nadat ze uitgegeven
waren en zorgvuldig onder de loep genomen konden worden.97 Ook Gnapheus
raakt in de problemen omdat zijn aanklager de gedrukte versie van Morosophus
en Hypocrisis aan een grondig onderzoek onderwerpt, waarbij precies genoteerd

93Zie bijvoorbeeld paragraaf 6.3 op p. 177.
94Oomkes, Communicatieleer , p. 33-34.
95Zie paragraaf 9.5.
96Zie paragraaf 5.5.1 en 7.5.3.
97Van Bruaene, ‘Printing Plays’. Zie ook Ramakers, ‘In utramque partem vel in plures’, waar

betoogd wordt dat de katholieke en protestantse toneelstukken elkaar tijdens de wedstrijd netjes
in evenwicht hielden, maar dat ze met het drukken buiten hun originele context ontvangen werden
(terwijl Ramakers ook zegt dat de oorspronkelijke context van het feest in de druk juist behouden
werd door katholieke en evangelische spelen door elkaar af te drukken en samen uit te geven).
Vanaf het moment dat ze in druk verschenen, konden ze stuk voor stuk gelezen worden (voor de
gebundelde toneelstukken gelden echter dezelfde selectieprocessen als voor het festival, want de
stukken konden tijdens het feest ook afzonderlijk bekeken worden. Waarom zou een toeschouwer
wel alle stukken bekijken en een lezer ze niet allemaal lezen? Waarom zou een katholiek niet
kunnen weglopen bij een reformatorisch stuk, en vice versa?)

In het tweede deel van het artikel laat Ramakers zien dat de visuele argumentatie uiterst tra-
ditioneel was en verre van aanstootgevend, maar dat deze in de druk ontbreekt en dat de toneel-
stukken daarom in gedrukte vorm wel aanstootgevend zijn. Maar elders stelt Ramakers juist dat
een zestiende-eeuwse lezer (anders dan de huidige lezer) deze visuele elementen en dramatische
conventies feilloos wist in te vullen.
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werd op welke folia ketterse denkbeelden gevonden konden worden en ook
passages geciteerd worden; de opvoeringen van de stukken heeft Staphylus
niet bijgewoond. Om te kijken of Gnapheus’ toneelstukken opgewassen zijn
tegen de semantische en fysieke belemmeringen die vooral een opvoering met
zich meebrengt, is een retorische analyse van de toneelstukken nodig, waarbij
de visuele component van toneel niet vergeten mag worden.

1.7 Ideologiekritiek en intertekstualiteit

Gnapheus nam met zijn toneelstukken en andere werk deel aan het zestiende-
eeuwse godsdienstdebat. Ik richt me vooral op de manier waarop hij de pu-
blieke opinie probeerde te bëınvloeden door zijn Latijnse drama’s. Klapper
wees erop dat mensen hun eigen opvattingen vrijwel nooit helemaal overboord
gooien of zich laten ompraten tot een andere overtuiging.98 Wel willen ze hun
mening nog wel eens bijstellen op kleine punten die niet echt ter zake doen
(minor change). Het meest gebruikelijke effect dat hij waarnam is bevestiging
van al bestaande oordelen (reinforcement). Om de ontvankelijkheid van toe-
schouwers en lezers met verschillende achtergronden nader te bepalen, wil ik
bekijken welke stromingen binnen de evangelische beweging vertegenwoordigd
worden in de boodschap die Gnapheus met zijn toneelstukken verspreidt. Ik
wil antwoord geven op de vragen welke godsdienstige groeperingen de aandacht
krijgen, in positieve en negatieve zin, en welke gepasseerd worden.

Mijn voornaamste instrument is daarom de ideologiekritiek, waarbij literai-
re teksten gezien worden als uitingen van heersende ideologieën.99 Daarbij kan
gekeken worden naar de verhoudingen tussen rassen, seksen, generaties, tus-
sen verschillende sociaal-economische groeperingen of tussen bevolkingsgroe-
pen van verschillende religieuze overtuiging.100 In de periode van de Reforma-
tie speelt de ideologische strijd zich voornamelijk af op godsdienstig gebied. De
rolverdeling tussen verschillende religieuze groeperingen biedt dan ook veruit
de meeste mogelijkheden voor onderzoek naar Gnapheus’ toneel en publieke
opinievorming. Ik zal dan ook vooral de verhoudingen tussen de verschillende
godsdienstige groeperingen uiteenrafelen.101

98Zie paragraaf 1.6.
99Van Luxemburg, Bal & Weststeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap, p. 97-104. Korsten,

Lessen in literatuur , p. 80-82. Foss, Rhetorical Criticism, p. 239-248. Van Alphen & Meijer,
De canon onder vuur , p. 8-17.
100Voor een voorbeeld van een zogeheten marxistische- en feministische tekstanalyse, waarbij res-

pectievelijk gelet wordt op de rolverdeling tussen verschillende sociaal-economische groeperingen
en die tussen man en vrouw, zie Van Luxemburg, Bal & Weststeijn, Inleiding in de literatuurwe-
tenschap, p. 104-107.
101Voor Eloquentiae Triumphus bekijk ik ook de rolverdeling tussen man en vrouw. Over het

algemeen zijn personificaties overeenkomstig het geslacht van hun Latijnse naam vrouwelijk. Gna-
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Tijdens de Reformatie moest vooral de Rooms-Katholieke Kerk het ontgel-
den, maar ook binnen de evangelische beweging zelf woedde een ideologische
strijd, waarbij vooral de ‘radicale hervormers’ zoals de dopers negatief afge-
schilderd werden. Het beeld van de Kerk en van bepaalde stromingen binnen de
evangelische beweging, zoals dat in de eerste helft van de zestiende eeuw werd
neergezet in geschreven en gedrukte bronnen (onder meer nieuwsprenten), in
liederen en preken, rituelen en theater, zorgde ervoor dat de discriminatie van
katholieken en de vervolging van andere minderheden gerechtvaardigd werden.

Ik zal bekijken hoe Gnapheus zich vóór bepaalde religieuze stromingen
(ideologieën) uitsprak en hoe hij andere stromingen, of bepaalde punten binnen
dezelfde stroming, bekritiseerde. Ik zal laten zien dat hij bewust of onbewust
gebruik maakt van dezelfde stereotiepe rolverdeling van katholieke, lutherse
en radicale personages die gangbaar is in het godsdienstdebat. In Hypocrisis
wordt de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld verbonden met het demonische
en de Antichrist, zoals ook in Luthers geschriften en in reformatorische prenten
gebeurde.102

Intertekstualiteit is dus een belangrijk instrument bij de analyse om te la-
ten zien dat de toneelstukken slechts een voorbeeld zijn van wat er in veel
media gebeurt. Het gaat mij daarbij niet alleen om gemakkelijk herkenbare
verwijzingen naar de Bijbel of om bewust ingebrachte ontleningen uit eigen-
tijds humanistisch werk van bijvoorbeeld Erasmus, dat duidelijk doorklinkt in
Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus en Morosophus. Het gaat me al helemaal
niet om citaten uit de klassieke literatuur en de Romeinse komedie, omdat die
vrij weinig toevoegen aan het begrip van de reformatorische boodschap. Maar
ik ben vooral gëınteresseerd in de veel moeilijker te traceren ‘cultuurteksten’ in
de zin van Meijer, dat wil zeggen de ‘conventies van representatie en cultureel
ingeburgerde wijzen van zien en denken, waarvan de bronnen verloren zijn’.103

Ik denk hierbij aan de bovengenoemde parallellen met reformatorische spot-
prenten, maar ook aan het gebruik van conventionele scènes en stereotiepe
personages uit Gnapheus’ eigentijdse volkstalige toneel.104

Aan de hand van representatieve voorbeelden uit zestiende-eeuwse schrif-
telijke, visuele en performatieve media waarin dezelfde welbekende motieven

pheus brengt veel vrouwelijke personages op het toneel, zoals Sophia (‘Wijsheid’) en Poenitentia
(‘Berouw’), maar hij maakt één uitzondering: het vrouwelijke ‘Barbaries’ is een mannelijk perso-
nage. Hier moet het dus, anders dan bij de andere personificaties, om een bewuste keuze voor het
mannelijk geslacht gaan. Zie paragraaf 5.5.1. Gnapheus’ toneelstukken bieden verder overigens
maar weinig aanknopingspunten voor deze vorm van ideologiekritiek.
102Zie paragraaf 10.4. Zie ook Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’. Voor het beeldmateriaal maak

ik gebruik van het lutherse propagandamateriaal dat door Scribner uitgebreid gedocumenteerd is.
Scribner, For the Sake of Simple Folk .
103Meijer, In tekst gevat, p. 33.
104Zie hoofdstuk 4 en 10.
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voorkomen als in Gnapheus’ stukken, wordt duidelijk dat er een bepaald, na-
melijk reformatorisch, vertoog bestond,105 waaruit ook de toneelschrijver Gna-
pheus putte en waaraan hij zijn bijdrage leverde. Ik zal bekijken in hoeverre
Gnapheus zich aansluit bij dit vertoog en zo al dan niet bewust bijdraagt aan
de negatieve beeldvorming van katholieken en radicale hervormers, waartoe hij
zelf overigens ook vaak gerekend wordt.

Aangezien ik ook zal onderzoeken met welke overtuigingsstrategieën Gna-
pheus zijn reformatorische boodschap propageert, wordt de ideologiekritiek en
de intertekstuele benadering aangevuld met een retorische analyse. Ik zal me
daarbij concentreren op passages die van essentieel belang zijn voor de inter-
pretatie van het toneelstuk; als deze passages door het gebruik van stijlfiguren
des te duidelijker over het voetlicht gebracht worden, zal dat de overdracht
van de reformatorische boodschap ten goede komen.

De allegorie is een van de belangrijkste retorische middelen die Gnapheus
in zijn toneelstukken gebruikt. Tevens is de allegorie het belangrijkste ken-
merk van het zestiende-eeuwse volkstalige toneel waarmee Gnapheus’ Latijnse
drama’s grote overeenkomsten vertonen.106 De allegorie heeft een didacti-
sche en mnemonische functie. Zestiende-eeuwse toneelschrijvers en regisseurs
maakten bewust en doordacht gebruik van de speelruimte van rekwisieten en
van het uiterlijk (kostuums en attributen), de gebaren en handelingen van de
personages, door deze non-verbale elementen een allegorische bijbetekenis te
geven. Daardoor werd het effect van het gesproken woord en de reformatori-
sche boodschap versterkt. Met de intertekstuele benadering zal ik laten zien
dat Gnapheus dezelfde allegorieën gebruikt die ook in andere media voorko-
men. Tevens maakt hij gebruik van de zogenoemde ‘binaire oppositie’, een
vaak onderbewust wij-zij-denken, dat tot uitdrukking komt in een antitheti-
sche structuur: evangelisch/katholiek, goed/fout, christelijk/duivels, etc. De
term is afkomstig uit de ideologiekritiek en wordt vooral gebruikt in analy-
ses van de rolverdeling tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische
afkomst in de koloniale literatuur en cultuur.

1.8 Conclusie

In de komende hoofdstukken zal ik Gnapheus’ toneelstukken verbinden aan
bepaalde kwesties binnen het godsdienstdebat en ik zal bekijken welke bood-
schap hij propageert en welke groeperingen hij daarmee vertegenwoordigt. Ik
zal zijn redigerende rol als opinieleider steeds weer belichten en ik zal laten zien

105Voor deze invulling van vertoog, zie Meijer, In tekst gevat, p. 33-35.
106Zie paragraaf 4.3. Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’.
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hoe hij de oorspronkelijke boodschap van opiniemakers als Luther en Erasmus
in Morosophus en Eloquentiae Triumphus naar zijn hand zet. Aan de hand van
publieksreacties, oplage en verspreiding, en het model van beperkte effecten
zal ik proberen een uitspraak te doen over het publiekseffect van Gnaphe-
us’ drama’s. Ik zal bekijken met welke overtuigingsstrategieën Gnapheus de
belemmeringen die de effectiviteit van zijn boodschap in de weg staan - de
vooroordelen die leven bij zijn publiek, de Latijnse taal, en een sporadische
regenbui - te lijf gaat.
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Hoofdstuk 2

Leven en werk

2.1 Inleiding

Het kan geen toeval zijn dat ik nergens veilig ben voor de haat en
vervolging van de leden van verschillende geloofsgemeenschappen.
Want als de aanhangers van de pausgezinden mij voor een lutheraan
houden, omdat hun eredienst ook in mijn geschriften veroordeeld
wordt, dan is het toch niet te geloven dat uitgerekend de lutheranen
mij aanzien voor een wederdoper en dweper, terwijl wederdopers mij
weer uitmaken voor schriftgeleerde en Farizeeër. De tijden waarin
wij leven dulden het blijkbaar niet dat iemand zich het liefst afzijdig
houdt van alle religieuze stromingen.1

Dit is het leven van Gulielmus Gnapheus in een notendop: vanwege zijn con-
troversiële denkbeelden ziet hij zich in de jaren ’20 genoodzaakt te vertrekken
uit de katholieke Nederlanden en uit te wijken naar het - eveneens katholie-
ke - West-Pruisen, vandaaruit naar het lutherse Oost-Pruisen, om tenslotte
in het gereformeerde Oost-Friesland, net over de grens met de Nederlanden,
zijn oude dag door te brengen.2 Dit hoofdstuk over Gnapheus’ leven en zijn
niet-dramatische werk is bedoeld als historisch, religieus en literair kader bij
de analyse van Gnapheus’ Latijnse toneelstukken en bij de publieke debatten

1Gnapheus, Antilogia, fol. B2rv: ‘Neque enim temere fieri existimo, ut a sectariorum odio et
insectatione nusquam tutus degam. Ut enim Pontificiorum Satellicio ob improbatam meis quoque
scriptis ipsorum supersitionem Lutheranus habeor; ita fieri non potest, quin, Lutheranis ipsis
Anabaptista sim et fanaticus, Anabaptistis porro scriba dicar, et Pharizeus. Adeo non fert hoc
seculum eos qui ab omni sectarum factione libenter alienos velint [...]’.

2De beperkte aanstellingstijd liet niet toe uitgebreide studie te verrichten in de archieven
en bibliotheken in Duitsland en Polen, vandaar dat dit hoofdstuk zich voornamelijk baseert op
(kritisch benaderde) secundaire bronnen en een analyse van primair literair bronmateriaal.
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waarbij hij met de stukken aansluit. De toneelstukken zullen in de volgen-
de hoofdstukken uitgebreid aan de orde komen. Ik zal ze hier slechts kort
bespreken om ze alvast in Gnapheus’ leven in te bedden. Dit hoofdstuk is
chronologisch en topografisch ingedeeld, naar de perioden waarin Gnapheus
achtereenvolgens in Den Haag, Elbing, Koningsbergen en Emden verbleef. Dit
betekent tegelijkertijd een thematische indeling, omdat hij zich per periode op
bepaalde zaken concentreerde.3

2.2 Den Haag en de vroege reformatie in de Nederlanden

De eerste periode die uitgebreid beschreven wordt (1522-1531) speelt in de
tijd van de vroege reformatie in de Nederlanden, waarin Gnapheus zich deed
gelden als lokale opinieleider. Gnapheus’ rol in het godsdienstdebat vormt
de achtergrond waartegen zijn literaire werk afgezet wordt: een kort geschrift
tegen het kloosterleven, dat overigens niet overgeleverd is en dus zeer kort be-
sproken wordt, en een zogenoemd gesprekspamflet getiteld Troost ende spiegel
der siecken ende derghenen die in lijden zijn [...]. Gnapheus’ reformatorische
geschriften zijn niet zijn meest bekende werk; die eer is weggelegd voor het
immens populaire Latijnse toneelstuk Acolastus, dat hij ook in deze periode
schreef als docent en rector van de Latijnse school in Den Haag.

Over Gnapheus’ jeugd en studietijd valt vrijwel niets te zeggen. Ik sluit
me aan bij voorgaande biografieën, zoals Roodhuyzen: ‘Ik kan mededeelen
dat hij in den Haag in het jaar 1493 is geboren, maar ziedaar ook alles, wat
ik van zijne vroegste jeugd met zekerheid weet te verhalen’.4 En zelfs dat
geboortejaar is niet helemaal zeker.5 Wel zeker is dat Gnapheus rond 1512 in
Keulen gestudeerd heeft en daar zijn baccalaureaat gehaald heeft.6

3Ook Roodhuyzen heeft de biografie van Gnapheus zo over de hoofdstukken van zijn proef-
schrift verdeeld. Gnapheus’ leven nodigt wellicht uit tot een topografische indeling van zijn le-
vensbeschrijving. Ook hier zullen de toneelstukken in het licht van een bepaalde periode in de
geschiedenis van de Nederlanden (de vroege of eerste reformatie) en Pruisen (humanistische onder-
wijsvernieuwing en de institutionalisering van de lutherse kerk) gezien worden en aan een actueel
publiek debat gekoppeld worden.

4Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 12.
5Dit jaartal vinden we overal zonder enige onderbouwing terug. Alleen Reusch verwijst in

navolging van de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Harkenroth naar een manuscript waaruit
zou blijken dat Gnapheus bij zijn dood in 1568 75 jaar oud was: ‘Als sein Geburtsjahr wird 1492
und 1493 angegeben. Die letzte Zahl hat der älteste Gewährsmann, Harckenroth, der sie wahr-
scheinlich aus der Notiz berechnete, die er in einem von ihm genauer bezeichneten Manuscripte
gefunden hatte und später anführt, dass Gnapheus am Michaelistage 1568 im 75. Lebensjahre
gestorben sei: eine Notiz, die übrigens zweifelhaft lassen würde, ob er 1493 oder 1494 geboren
war’ (Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 6). Harkenroth, Preussische Kirchengeschichte (1686), p.
87-93: ‘Tandem nostrum Gnapheum Nordae in Festo Michaelis 1568 [...] occubuisse anno aetatis
75 testis est Ernestus Frider[icus] à Wigt in annal. ms.’ Herdrukt in Acta Borussica (1732), dl.
III, p. 925-926, aldaar 1558.

6Zie Keussen, Matrikel der Universität Köln, dl. II, p. 694. Ook wordt Gnapheus daar
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Vanaf het jaar 1522 zou Gnapheus rector zijn geweest van de Latijnse school
in Den Haag.7 In 1528 zocht hij eenzelfde aanstelling in Geervliet (Zuid-
Holland), want ‘zeekere besloeten brieven van den Hove’ (het Hof van Holland
te Den Haag) waarschuwen de baljuw van Geervliet dat er een subversief per-
soon in zijn stad neergestreken is: de baljuw dient ‘regaert te hebben op Mr.
Willem Voldersgraft, die aldaar poechde schoele te houden, ten eynde datter
geen ongeregeltheyt en quaem deur zyn toedoen ende leeringe’.8

Over de jaren van zijn rectoraat in Den Haag is gelukkig wat meer bekend.
Gnapheus komt een aantal malen met justitie in aanraking om zijn ‘leeringe’,
zijn religieuze opvattingen, en de juridische documenten geven de levensbe-
schrijving wat meer kleur.9 Tevens schrijft Gnapheus zelf gedetailleerder over
zijn leven vanaf het moment dat hij in conflict raakt met de autoriteiten, al
moet die informatie met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.10

Want zelfs in mijn eigen ondankbare vaderland leefde ik overge-
leverd aan de afgunst, al ploeterde ik er voort in het onderwijs,
en al sloofde ik mij uit voor de doorbraak en bekendheid van het
evangelie, ik werd meer dan eens in de gevangenis gegooid, moest
publiekelijk voor de theologische inquisitie verschijnen, ondervinden
dat mijn bezittingen geroofd werden, ik werd in een klooster weg-
gestopt, uiteindelijk ben ik gezwicht voor het onrecht van Christus’
vijanden en ging ik uit vrije wil in ballingschap’.11

opgenomen in de lijsten van beroemdheden die aan de Keulse universiteit gestudeerd hebben
(Keussen, Matrikel der Universität Köln, I, p. 146). Minderaa oppert dat Gnapheus daarnaast
ook in Leuven gestudeerd zou kunnen hebben, maar dat hij dat niet heeft kunnen nagaan, omdat
de matrikels verloren gegaan zouden zijn. De matrikels zijn echter wel bewaard, maar Gnapheus
wordt er niet in genoemd. Voor de matrikels van Leuven, zie Reusens, Matricule de l’Université
de Louvain.

7Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 14-15. Trapman & Graafland, ‘Gnapheus,
Guilielmus’, p. 142. Maar Fredericq, CDI , dl. IV, p. 237-238 noemt een document uit 1523,
waarin Gnapheus ‘schoolmeester jnden Hage’ genoemd wordt en geen ‘rectoir’, zoals zijn collega
Canirivus.

8Fredericq, CDI , dl. V, p. 382. Fredericq citeert hier uit een document dat de betaling van
een bode vermeld, waarin ook de inhoud van de brieven die de bode in Geervliet moet afleveren
kort wordt verteld.

9De juridische documenten aangaande geloofsvervolging zijn verzameld door Fredericq (Frede-
ricq, CDI , IV en V), en worden verhaald door Roodhuyzen (Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus); De Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming; Reitsma & Lindeboom, Ge-
schiedenis van de Hervorming; en Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 63-67. Hetzelfde
in het Nederlands met minder bronvermeldingen in Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 107-117,
108-109.

10Voor zijn Haagse periode zie vooral de opdracht bij Tobias ende Lazarus.
11Niet alleen in de opdracht bij Tobias ende Lazarus, maar ook in Antilogia, dat eigenlijk alleen

het juridische conflict in Koningsbergen behandelt, geeft hij dus een korte terugblik op zijn Haagse
periode (Gnapheus, Antilogia, fol. A8r): ‘Invidiae enim, et in ingrata mea patria obnoxius vixi,
dum saxum ibi volvo Scholasticum, dum pro Evangelii assertione et gloria multum ac varie ibi
laboro, carcerem non unum fero, inquisitioni Theologicae publice sistor, direptiones facultatum
sustineo, in monasterium relegor, tandem vero hostium Christi iniuriae cedens, exilium meapte
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Gnapheus maakte deel uit van de Delfts-Haagse kring, ‘een kring van recto-
ren, priesters en een jurist, die aanhangers waren van het zogenoemde ‘Bijbels’
of ‘evangelisch humanisme”, en die allen ‘in dezelfde periode in Delft en Den
Haag werden gearresteerd’.12 De kring zou ontstaan zijn uit de prediking van
de Haagse monnik Wouter (Gualterus) in Utrecht en Delft, die kerkelijke mis-
standen als de aflaat aan de kaak stelde.13 De andere leden van de kring zijn,
naast Gnapheus: Frederik Hondebeke (Fredericus Canirivus), rector van de
Latijnse school te Delft, Cornelis Henricxz. Hoen (Cornelius Henrici Honius),
advocaat bij het Hof van Holland, Johannes Sartorius, leraar aan de Amster-
damse Latijnse school, Jan de Bakker (Johannes Pistorius), een priester uit
Woerden en Hinne Rode, rector van de Utrechtse Hieronymusschool, die ook de
contacten met buitenlandse reformatoren en evangelische centra onderhield.14

Zo verspreidde hij de avondmaalsleer van Hoen in het buitenland. Deze leer
zou Zwingli, Bucer, Andreas Karlstadt en Melchior Hoffman bëınvloeden, en
zou de grondslag vormen van de avondmaalsleer van de niet-lutherse Refor-
matie.15 De eerste Nederlandse Bijbelvertaling zou door leden van deze kring
vervaardigd kunnen zijn.16 We hebben hier te maken met leden van de plaat-
selijke intellectuele elite, lokale opinieleiders die contacten onderhielden met
gelijkgezinden in binnen- en buitenland.17

2.2.1 Een troostend kattebelletje

Gnapheus wordt twee keer gevangen gezet, in 1523 en in 1525. De eerste
keer om onduidelijke redenen, waarschijnlijk omdat hij als lutheraan te boek
stond.18 De tweede keer omdat men een geschrift van zijn hand onder ogen

sponte capesso’.
12Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 107. De kring wordt genoemd in een zeventiende-eeuwse

bron: Schoockius, Liber de bonis vulgo ecclesiasticis dictis.
13Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 107; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 62.
14Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 60. Voor

Sartorius, zie ook paragraaf 3.4.
15Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 114.
16Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 114-116. Er zijn verschillen tussen de Bijbelvertaling

en ander werk dat binnen de kring geproduceerd werd, maar de overeenkomsten zijn opvallender,
aldus Spruyt. Bovendien zijn zij volgens hem de enigen die de vertaling toenterijd gemaakt zouden
kunnen hebben. De vertaling is een filologisch hoogstandje, waarin Erasmus’ Novum Instrumen-
tum met de tekst van de Vulgaat vergeleken werd. Uit de preliminaria spreekt bewondering voor
Erasmus en blijkt dat de vertalers Luthers opvattingen over de rechtvaardiging deelden, wat har-
monieert met het feit dat Gnapheus en Hoen het werk van Erasmus kenden en sympathiseerden
met Luther. Daarnaast bevatten zowel de preliminaria bij de vertaling, als Gnapheus Troost, op-
vattingen typerend voor Melanchthon. Zij komen dus in aanmerking als auteurs van de vertaling.

17Voor deze ‘lokale opinieleiders’, zie paragraaf 1.4.
18Fredericq, CDI , dl. IV, p. 214-216, 231, 233, 237-238. Gnapheus zat gevangen samen met

Hoen en Canirivus. In een van de documenten worden zij ‘pretense lutheranen’ (zogenaamd
lutheranen) genoemd (p. 214-216), en ook schrijft men wanneer men het over de gevangenen heeft:
‘die sy seggen te wesen van de secte van Luther’ (p. 233). Dit niet wil zeggen dat hij inderdaad
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Evangelisch of Bijbels humanisme.

Evangelisch humanisten gebruiken de kennis van talen en letteren (bonae

litterae) en filologische middelen om de Bijbel en vroegchristelijke bronnen
te kunnen interpreteren. Ze staan een geloof voor dat de teksten van het
vroege christendom als uitgangspunt neemt (hun zogenoemde ad fontes be-
nadering, die Luther overigens met hen deelde). Ze staan kritisch tegenover
wantoestanden in Kerk en maatschappij en geven af op het lage onderwijsni-
veau en de oppervlakkigheid van de geestelijkheid. Met hun studie proberen
ze de katholieke kerk van binnenuit te vernieuwen.
Hun kritische houding ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk en de
ad fontes-benadering delen ze met de lutheranen: binnen het lutheranisme
neemt de Bijbel een belangrijke plaats in. Het wekt dan ook geen verbazing
dat de evangelisch humanisten door hun (katholieke) rivalen beschuldigd
worden van lutheranisme (zie paragraaf 5.4). Om deze reden ziet Erasmus
zich uiteindelijk in 1525 genoodzaakt zich tegen Luther uit te spreken (zie
paragraaf 3.4.1).
In recente studies wordt Gnapheus neergezet als een typische evangelisch
humanist en erasmiaans irenist (Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guiliel-
mus’, p. 143), die er soms ook wat lutherse denkbeelden op na houdt (zie
Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109). Zo doet hij zich ook voor in zijn
werk.
In Eloquentiae Triumphus komt bijvoorbeeld zijn grote bewondering voor
belangrijke evangelisch humanisten als Erasmus en Lefèvre naar voren (zie
paragraaf 5.3), en in zijn Antilogia staat te lezen dat hij zich alleen door ar-
gumenten uit de Bijbel en kerkvaders wil laten overtuigen (zie paragraaf 1.1).
Het erasmiaans irenisme, dat de theologisch dogmatische verschillen tussen
katholieken en evangelischen als onbelangrijk en onbeduidend probeerde voor
te stellen, lijkt minder karakteristiek voor Gnapheus. Uit zijn Nederlands-
talige pamfletten, het toneelstuk Hypocrisis en een publiekelijk uitgevochten
ruzie met kloosterlingen in Elbing (zie paragraaf 2.3), blijkt juist een afkeer
voor de Rooms-Katholieke Kerk die bij Erasmus niet in die mate te vinden
is.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Desiderius Erasmus (1466-1536), Johan-
nes Reuchlin (1455-1522) en Jaques Lefèvre d’Étaples (1455-1536).

Verspreidingsgebied: Noord-Europa.

Schema 2.1: Evangelisch humanisme.
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gekregen had. Gnapheus had namelijk op instigatie van anderen ‘een troos-
telick chartabelle’, een troostend kattebelletje, geschreven,19 zo zegt hij in de
opdrachtbrief bij zijn Tobias ende Lazarus, aan ‘een arme bedroefde weduwe’,
van wie de zoon het klooster ontvlucht was. Al speelt waarschijnlijk ook de be-
scheidenheidstopiek een rol (de auteur schrijft het werk niet uit zichzelf, maar
omdat anderen erom blijven vragen), op grond van deze passage zou ik Gna-
pheus een opinieleider willen noemen.20 Opinieleiders zijn raadgevers, in hun
naaste omgeving worden zij beschouwd als autoriteit. In deze passage vraagt
men Gnapheus om advies: men vraagt hem een troostend werk te schrijven
aan een weduwe van wie de zoon het klooster verlaten had. Het boekje is
niet overgeleverd en wordt ook niet in de juridische documenten genoemd. We
weten alleen van het bestaan omdat Gnapheus zelf meedeelt dat het de reden
was voor zijn arrestatie. Hij geeft ook iets van de inhoud prijs:

[...] want ick hadde de voorseyde weduwe mit deze schrift ver-
maendt, dat sy so mistroostigh niet behoorde te wezen, om dat
haer zoon de kappe verlaten hadde, anghesien, dat het rijcke Gods
niet en was gheleghen, (na de leeringhe Pauli) [in margine Rom. I
4.] in spijs oft dranck, in tijden, kleederen ofte plaetsen (daar dat
klooster leven meesten deel op ghefondeert was) maer veel meer in
een vast gheloove op God, ende in een onbeveynsde liefde teghen
onsen naesten, welcke gheloove ende liefde haer verloopen Soon, nu
so wel als doen hij de grauwe kappe an hadde, bewijsen mochte.21

Gnapheus beweert dat monniken het boekje aan de autoriteiten doorgespeeld
hadden, omdat het hen gekrenkt had: ‘verraden door een groep monniken,

(alleen maar) lutherse denkbeelden aanhing. In de periode zelf maakt men nauwelijks onderscheid
tussen verschillende groeperingen, en overheerst een wij-zij-denken, dat alle andersdenkenden over
één kam scheert. Zo werd ten tijde van de vroege reformatie in de Nederlanden door de katholieke
autoriteiten op iedere ketter het etiket ‘luthers’ (‘lutherije’, etc.) geplakt, of hij of zij nu iets met
Luther te maken had of niet. Aan het begin van de zestiende eeuw zijn de verschillen tussen de
verschillende stromingen nog lang niet uitgekristalliseerd. In de eerste jaren van de Reformatie in
de Nederlanden zijn verschillende golven te onderscheiden, waaronder een lutherse, maar dit was
bij lange na niet de belangrijkste, ook sacramentariërs en dopers waren sterk vertegenwoordigd.
Duke, ‘The Netherlands’.

19Een troostend kattebelletje is mijn vertaling van ‘een troostelick chartabelle’. Het werd vaak
als ‘troostbrief’ vertaald, maar het is iets meer dan een brief. Het woord ‘chartabelle’ is afgeleid
van het Italiaanse ‘scartabello’ dat ‘boekje’ betekent. Een ‘chartabelle’ is dus een onbeduidend
boekje, een ‘kattebelletje’. Een voorbeeld van humanistische bescheidenheid? Even later noemt
Gnapheus het werk een ‘briefken’. En al lijkt het hier inderdaad te gaan om een brief met een
addressant, het is waarschijnlijk een pamflet voor een breed publiek dat in handschrift circuleerde.
Het woord ‘brief’ wordt in deze tijd gebruikt voor elk geschreven document. Zie Oudemans,
Sr., Bijdragen tot een middel- en oudnederlands woordenboek en Pijnenburg en Schoonhoven,
Middelnederlands lexicon. Verdam, Middelnederlands handwoordenboek, geeft overigens wel als
eerste betekenis brief.

20Voor opinieleiders, zie paragraaf 1.3 en 1.4.
21Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. C6r. Zie ook De Hoop Scheffer, Geschiedenis der

kerkhervorming, p. 359.
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daar hij zich in geschrifte afkeurend uitgesproken had over hun stand’.22 In
het boekje bekritiseerde Gnapheus het kloosterleven en troostte hij de weduwe
door haar te verzekeren dat haar zoon ook buiten het klooster goed werk kon
doen, zelfs nog beter. Om dit geschrift werd Gnapheus drie maanden lang
op een rantsoen van bier en brood opgesloten in een klooster. Waarschijnlijk
werd dit als een passende straf gezien: zo zou hij zelf eens het kloosterleven
ervaren, dat hij in zijn werk bespot had.

2.2.2 Een troost ende spiegel der siecken

Gnapheus gebruikte zijn tijd goed, al was het niet helemaal de corrigerende
functie van de straf die de autoriteiten in gedachten hadden, en hij schreef
het bekende pamflet Een troost ende spiegel der siecken ende derghenen die
in lijden zijn [...] (hierna Troost).23 In 1531 werd het gepubliceerd, volgens
Gnapheus zelf buiten zijn weten om. Het gebeurde in elk geval niet onder
zijn naam, maar anoniem. Ook kwam het als anoniem werk terecht op de
Leuvense lijst van verboden boeken van 1550, die in 1558 herdrukt werd.24 In
Troost blijft Gnapheus de geestelijkheid bespotten en propageert hij lutherse
ideeën.25

Troost is een dialogisch pamflet,26 waarin de lezers op het hart gedrukt
wordt ‘dat het christelijke leven niet bestaat in gehoorzaamheid aan door men-
sen ingestelde ceremoniën, maar in een leven in liefde en genade’.27 Het komt
dus inhoudelijk overeen met het troostschrift aan de weduwe zoals Gnaphe-
us dat omschrijft. In Troost komt Gnapheus’ gevoel voor theater al goed
naar voren. De dialogen tussen Tobias en Timotheus - die kunnen worden
beschouwd als evangelische, niet-katholieke lekenpredikers - en de doodzieke
Lazarus, bevatten dramatische elementen die doen denken aan de impliciete
regieaanwijzingen uit (klassieke) toneelstukken. Voordat Theophilus bijvoor-
beeld een lange uiteenzetting begint, stelt hij Lazarus voor eerst de kussens
op te schudden en het zich gemakkelijk te maken.28 Wellicht maakt dit tevens

22De Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming, p. 359: ‘proditus a factione monastica
ut quorum ordinem scripto improbasset’, Gnapheus, Martyrium Pistorii, p. 9. In Fredericq, CDI ,
IV, p. 410: ‘proditus a factione monastica, ut quorum ordinem scripto improbassem’.

23De tekst is beschikbaar in Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 151-249. Ik zal, net als Spruyt,
verwijzen naar de paginanummers van deze moderne uitgave. In de marge wordt de oorspron-
kelijke nummering gegeven: fol. A1r-K8r. Wat betekent dat Troost 87 pagina’s in het kleine
octavoformaat beslaat.

24Mart́ınez de Bujanda & Halkin, Index de l’Université de Louvain, 1546, 1550, 1558 , p.
204-205.

25Zie de inleiding bij Troost in Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p.137-149, vooral 143-148; Spruyt,
‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109; en Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 66.

26Voor dit type pamflet, zie Dingemanse, Rap van tong, p. 32-33.
27Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109.
28Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 168.
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de christelijke barmhartigheid, waar Lazarus’ gesprekspartners dan wel over
spreken, aanschouwelijk en geloofwaardig.

Niet alleen de toneelschrijver komt naar voren in het pamflet, maar ook
de geëngageerde literator en lokale opinieleider die sympathiseert met de Re-
formatie. Troost is een didactisch en belerend werk, waarin Gnapheus zijn
(lezers)publiek lijkt te willen onderwijzen hoe ze hun kruis moeten dragen en
met tegenspoed om moeten gaan.29 Timotheus verwoordt bijvoorbeeld speci-
fiek lutherse ideeën, wanneer hij Lazarus maant achter Gods toorn (de ziekte
waarmee Hij Lazarus ‘straft en kastijdt’) Gods genade te zoeken. Hij moet
inzien dat ‘God hen levend maakt door hen eerst te doden’.30

Andere religieuze opvattingen, die volgens Spruyt zowel kenmerkend zijn
voor het evangelisch humanisme als het vroege lutheranisme, zijn de overtui-
ging dat het gebed in de landstaal dient te worden uitgesproken, leken in gods-
dienstige zaken onafhankelijk zijn ‘en kerkelijke inkomsten dienen te worden
besteed ten gunste van de armen en het onderhoud van de scholen’.31 Daar-
bij hoort ook Gnapheus’ afwijzende houding tegenover de beeldenverering, de
mis, de aanbidding van heiligen en pelgrimages.32 Naast exegese blijkt het
bekritiseren van gewoonten en praktijken binnen de rooms-katholieke kerk een
belangrijke bijkomende functie, zo niet de belangrijkste.

In het hele pamflet komen deze antikatholieke sentimenten steeds weer te-
rug. Gnapheus laat Lazarus vaak sturende vragen stellen aan zijn gespreks-
partners Timotheus en Tobias, die het gesprek brengen op de een of andere
gewoonte of praktijk binnen de katholieke kerk, waarover Gnapheus zijn pu-
bliek het een en ander te zeggen heeft.33 Maar Gnapheus brengt zijn kritiek op

29Pamfletten hadden niet alleen lezers, maar ook toehoorders, want pamfletten werden vaak in
grotere kring voorgelezen, iets wat bij een dialogisch pamflet als Troost, dat ook nog eens theatrale
elementen bevat, heel goed voorstelbaar is. Voor de mondelinge overdracht van de inhoud van
pamfletten in de zestiende eeuw, zie Scribner, ‘Oral Culture’, p. 241.

Verkruijsse bestempelt pamfletten als Troost als een aparte categorie, en noemt dit soort pam-
fletten traktaten (in de betekenis van verhandeling) en twistgesprekken: ‘verhandelingen in proza
waarin een bepaald onderwerp, vaak een godsdienstig of zedekundig probleem, min of meer stel-
selmatig wordt behandeld; in de tekst wordt een aantal feiten en argumenten als uitgangspunt
genomen voor een betoog dat resulteert in een of meer conclusies’. Hij onderscheidt binnen deze
categorie weer subcategorieën, bijvoorbeeld traktaten in dialoogvorm, zoals Troost. Verkruijsse,
‘Gedruckt in seghwater’, p. 34.

30Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 67;
Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 178-179.

31Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109. Spruyt bestempeld deze elementen als karakteristiek
voor het evangelisch humanisme, maar zegt dat ‘[z]ijn opvattingen over de verlossing van de mens
geprononceerder [lijken]: zo ontkent Gnapheus de vrije wil, meent hij dat het geloof een gave van
God is en omschrijft hij het als een levende en zekere ervaring van het hart, waardoor de gelovigen
weten dat zij God behagen en dat God hen door zijn zoon genadig is’ (Spruyt, ‘De Delfts-Haagse
kring’, p. 170). Dit zijn lutherse opvattingen.

32Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 66.
33Bijvoorbeeld over pelgrimages: ‘Wat segt ghy doch vanden bevaerden [bedevaarten, pelgri-

mages, VD], lief Timothee? Sijnse godlic, soo wil icker meer laten doen’ (Pijper & Cramer, BRN ,
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Lutheranisme.

Het lutheranisme onderscheidt zich ook van het rooms-katholicisme door de
genade helemaal in handen van God te leggen. De mens kan niet actief zijn
eigen genade bewerkstelligen door goede werken. Rechtvaardiging (justifica-

tio) en wedergeboorte (regeneratio), het eeuwige behoud van de mens, zijn
namelijk al helemaal verdiend door het lijden en het sterven van Christus
(door de toegevoegde of gëımputeerde rechtvaardigheid van Christus, im-

putatio). Goede werken zijn alleen een gevolg van de rechtvaardiging en
wedergeboorte van de gelovige, maar dragen er niet aan bij.
Net als de evangelisch humanisten bekritiseerden de lutheranen wat zij be-
schouwden als misstanden binnen de rooms-katholieke kerk, zoals de afla-
tenhandel. Tevens verwierpen lutheranen veel sacramenten van de Rooms-
Katholieke Kerk (dit zijn doopsel, vormsel, eucharistie (avondmaalsviering),
biecht, ziekenzalving en sacrament van de zieken, priesterwijding en huwe-
lijk). Alleen de doop, de biecht en de avondmaalsviering wilden ze behouden;
het avondmaal onder een iets andere opvatting: in plaats van de rooms-
katholieke ‘transsubstantiatie’, waarbij de substantie van het brood en de
wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus, formuleerden luther-
se theologen ‘consubstantiatie’, waarbij dan wel een substantiële verandering
plaatsvindt, maar waarbij brood ook brood blijft en wijn ook wijn.
De verschillen in opvattingen over het avondmaal - de meeste evangelischen
houden er meer radicale opvattingen dan de katholieke en lutherse op na
-, lijken een van de grootste struikelblokken voor de vorming van een eens-
gezinde evangelische beweging. Ze leidden tot een definitieve breuk tussen
Luther en Zwingli in 1529, tijdens het godsdienstgesprek dat georganiseerd
was om de twee partijen dichter bij elkaar te brengen.
In vergelijking met de ad fontes-benadering bij de evangelisch humanisten,
nemen de Bijbel en de preek (het geschreven en gesproken woord van God)
een zeer belangrijke plaats in binnen het lutheranisme. De preek wordt zelfs
een van de lutherse sacramenten genoemd. Bijbel en preek worden ook wel
het ‘uiterlijke woord’ genoemd, dat geplaatst moet worden tegenover het
‘inwendige woord’ of goddelijke bezieling, dat de spiritualisten belangrijker
vinden dan het uiterlijke woord of de Bijbel. Spiritualisten geloven dat ook
de moderne mens bezield kan raken, net als de Bijbelse profeten.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Maarten Luther (1483-1546) en Philippus
Melanchthon (1497-1560).

Verspreidingsgebied: Duitsland en Scandinavië.

Schema 2.2: Lutheranisme.
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de katholieke kerk en de geestelijkheid vooral op de meest strategische plaat-
sen onder woorden, het begin en het slot van het werk. Door te beginnen met
directe kritiek op de katholieke kerk is het de lezer, cq toehoorder (en koper)
direct duidelijk dat het hier om een antikatholiek en reformatorisch pamflet
gaat.

Troost is onderverdeeld in drie samenspraken: de eerste (‘voorreden’ en
‘prologhe’ genoemd) is een relatief korte dialoog tussen de personages Tobias
en Timotheus; de volgende twee dialogen tussen de terminaal zieke Lazarus
en respectievelijk Timotheus en Tobias zijn zeker dubbel zo lang.34 De eerste
dialoog onderscheidt zich overduidelijk van de andere twee door directe kritiek
op het handelen van de katholieke kerk en geestelijkheid. Het ‘ritualisme en
formalisme van de geestelijkheid [wordt] genadeloos aan de kaak gesteld in
de persoon van de plaatselijke pastoor’.35 Met de dialoog probeert de auteur
verontwaardiging op te roepen en in te spelen op de emoties (pathos). De
laatste twee samenspraken zijn veel meer beschouwend en exegetisch van aard,
en hier wordt juist een beroep gedaan op de rede (logos). Met een mooie
cirkelbeweging keert Gnapheus weer terug bij de eerste felle dialoog, want de
uitsmijter is dan ook weer antiklerikaal.36

O wisselbanck, O jaergeldt, O Corban Corban, hoe rechtsinnich
wort ghy noch daghelics ghepractiseert, van onsen nieuwen Scriben
ende Phariseen, die als bemaelde graven bedreighen den onverstan-
digen ende simpelen, want si seggen, het wort ter eeren Gods Gode
opgheoffert, datmen den armen erfghenamen ende schamelen kin-
derkens ontrect [in slechte toestand gebracht, VD] ende ontrooft om
deze gheestelose luyden, daermede te mesten ende vet te maken.37

Uiteindelijk wordt Gnapheus vogelvrij verklaard in 1528. De aanleiding was
dat er, zo schrijft hij althans zelf (en volgens Minderaa enigszins satirisch),
tijdens de vastentijd een stuk worst gevonden was in zijn huis, ‘welcke stuck

dl. I, p. 186).
34Pijper & Cramer, BRN , p. 153-164; 165-215; 215-249.
35Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109.
36Het grijpt overigens ook terug op het begin van de derde dialoog zelf, waar Lazarus aan Tobias

meedeelt dat hij naar aanleiding van zijn gesprek met Timotheus net al zijn katholieke parafernalia
(aflaets brieven, mijn ghulde briefkens mijn male devocie boeckens ende roosencranskens met
alle die heylichdommen die mij tot een costelick present, die Monicken soo nu soo dan ghegeven
hadden) heeft weggegooid en zijn familie van zijn nieuwe overtuiging op de hoogte gesteld heeft.

37Pijper & Cramer, BRN , p. 248. Mat 21:12-13, Mar 11:15-17 en Joh 2:14-16 (waar Jezus
de geldwisselaars uit de tempel verjaagt); en Mar 7:11 (korban; een Bijbelpassage waarin Gods
geboden tegenover menselijke gebruiken gezet worden). Voor de ‘Scriben ende Phariseen, die als
bemaelde graven’, zie Mat 23:27. De identificatie van de katholieke clerus met de Farizeeën is
overigens een belangrijk motief in Troost. Zie ook hoofdstuk 10.4 over welbekende motieven in
Hypocrisis (deze Bijbelpassage is uitgangspunt voor dit Latijnse toneelstuk).
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worsten een arme zwangher vrouwe wt eenen natuerlicken vrouwen lust (die
men manlactam noemdt) in eenen erwert pot gheworpen hadde te zieden, want
zy was haer te zolt om te eten, deze zake is by den Heeren, Stadtholder en
den ganschen Raedt, zo hoogh gheweghen, datmen twee daghen langk, die
ghemeine zaecken des ganschen landts liet anstaen, om alleen consultatie over
de worste te houden’.38 Er zouden ‘Doctooren der medecijnen’ verhoord zijn
om te achterhalen of het normaal (‘natuurlijk’) is dat een zwangere vrouw zin
heeft om vlees te eten tijdens de vastentijd.39

Het Hof van Holland maant de baljuw van Geervliet Gnapheus aan te
houden: ‘[...] seekere besloeten brieven van den voirs. Hove [...] an den bailliu
van Geervliet, roerende dat hij apprehenderen soude die voirs. Meester Willem
Voldersgraft’.40 Gnapheus’ relaas is iets dramatischer.

Daer is een sententie in mijn afwezen over my ghegaen, dat men my
vanghen oft doodslaen soude, waer men my vinden oft overkomen
mochte, niet anghezien dat ick binnen vier oft vijf daghen, op zeven
mijlen weghs na, by den Haghe niet was gheweest. Daer sloeghen
zy mijn oldemoeder in ’t ysere, ende worpen mijn eenighe Suster
inder ghevangenisse, ende daer boven, zo zetteden zy kluyvers in
mijn goedt [zetten zij hun klauwen in mijn bezittingen, VD], welck
goed oock niemandt verborghen moeste, ter tijdt toe, dat wy al-
tesamen onschuldigh der zaecken bevonden worden. Zijn dit niet
fijn exempelen der iusticien? Deze ende derghelijke zaecken meer,
hebben my een oorzake ghegheven, * [in margine Ann 1530] dat ick
my in vreemde landen hebbe begheven, hoe wel dat ick daer oock
mijn cruys wel ghevonden [...] hebbe.41

De ‘sententie’ dateert van 1528,42 maar blijkens de marginalia in Tobias ende

38Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A5v-A6r. Zie ook Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa,
p. 15.

39Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A6r. Babucke neemt de gebeurtenis voor waar aan en
zegt dat de autoriteiten elke aanleiding aangrepen om zich eindelijk te ontdoen van de ‘gehate
ketterse leraar’ (Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 5). Zie ook Pijper
& Cramer, BRN , p. 139-140. Reusch wantrouwt het waarheidsgehalte van de anekdote en doet
het af als een vilein verzinsel van Gnapheus (Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 21-22). Roodhuyzen
(Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 24), vindt het een ongelofelijk verhaal, zelfs
in het licht van de tijd, maar hecht geloof aan Gnapheus’ relaas, omdat de opdracht gericht is aan
het bestuur van de Nederlanden, die hij voor zijn zaak wilde winnen en die hij niet zou voorliegen.
Voor de opdracht, zie paragraaf 2.5.2.

40Fredericq, CDI , V, p. 382. Fredericq citeert hier weer uit een document dat de betaling van
een bode vermeld, waarin ook de inhoud van de brieven die de bode in Geervliet moet afleveren
kort wordt verteld.

41Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A7r. De asterix staat in de tekst afgedrukt, om de lezer
op de aantekening in de marge te wijzen.

42Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A6v-A7r. I. m. Anno 1528 6. Marty. Twee dagen later
volgt de ‘sententie’.
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Lazarus (zie boven) wijkt Gnapheus pas in 1530 uit naar de Duitse gebieden.
Troost wordt dus pas na zijn vlucht voor het eerst gepubliceerd, en als we
Gnapheus mogen geloven zonder dat hij ervan wist. Kwaad is hij daarover
allerminst, want het publiekseffect was enorm. Volgens Gnapheus zelf heeft
het ‘veel goede lieden tot kennisse der waerheyt ghebracht, T’Welck ick daer
wt wel afnemen kan, dat dit boecxken menighmael is verdruckt gheweest, ende
een van den boeckdruckers daerom onthoofdt is.43 So qualicken kan de Satan
lijden, dat de waerheyd openbaer wordt’. Het zou iets over de controversiële
inhoud kunnen zeggen, maar zelfs met een dergelijke onderbouwing (popula-
riteit, herdrukken, vergaande censuur door drukkers ter dood te veroordelen),
kunnen we niet zeker zijn van het daadwerkelijke effect van dit pamflet.44

2.2.3 De onmiddellijke bestseller Acolastus

Vlak voor Gnapheus’ vertrek uit de Nederlanden, werd in 1529 in Antwerpen
zijn eerste Latijnse toneelstuk Acolastus uitgegeven.45 Het werd onmiddellijk
een bestseller en zou nog talloze malen herdrukt worden,46 pas in 1555 weer
met toestemming en medeweten van de auteur.47 Gnapheus maakte toen van
de gelegenheid gebruik het stuk een keer na te lopen en te herzien: ‘Acolastus,
een komedie over de verloren zoon getiteld Acolastus, niet alleen herzien, maar
ook zorgvuldig ontdaan van de vele fouten door de auteur zelf, Gulielmus Ful-
lonius Gnapheus, eens rector te Den Haag, en in de vroegere glorie hersteld’.48

Acolastus is ook vertaald in het Frans, Duits en Engels. In 1540 bijvoor-
beeld gaf Palsgrave zijn Engelse vertaling uit, die zeer bekend werd.49 Pals-
grave werkte voor het Engelse hof, dat toen al gebroken had met de katholieke

43Kronenberg, Verboden boeken en opstandige drukkers, p. 123.
44Troost is drie keer herdrukt. Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, p. 143, verwij-

zen naar Valkema Blouw, Typographia Batava, 1541-1600: repertorium van boeken gedrukt in
Nederland tussen 1541 en 1600 (Nieuwkoop: De Graaf, 1998). Ook zijn passages uit het werk
gebruikt voor een toneelstuk dat opgevoerd werd tijdens de beroemde rederijkerswedstrijd van
1539. Zie Erné & Van Dis, Gentse Spelen, dl. I, p. 177-203.

45Gnapheus, Acolastus (Antwerpen: Godfridus Dumaeus, 1529). Moderne uitgave in Bolte,
Minderaa en Atkinson.

46Bolte noemt zo’n 48 herdrukken tot 1587 in de inleiding bij zijn uitgave van Acolastus (Gna-
pheus, Acolastus, ed. Bolte, p. XXIV-XXVII).

47Gnapheus, Acolastus; Eloquentiae Triumphus (Antwerpen: Jan van der Loe / Joannes Loëus,
1555).

48Gnapheus, Acolastus (1555), fol. A1r: ‘Acolastus, de filio prodigo comoedia Acolasti titulo
inscripta, non iam recognita modo, sed a multis etiam, quibus scatebat, mendis ab autore ipso,
Gulielmo Fullonio Gnapheo Gymnasiarcha quondam Hagiensi, diligenter repurgata, nitorique suo
modo reddita’. Zie voor deze heruitgave paragraaf 2.5 en 4.4. Deze door de auteur herziene en
verbeterde versie wordt niet gebruikt voor latere drukken. Om deze reden is er ook nooit een mo-
derne uitgave van gemaakt. Zo verantwoordt Bolte althans zijn keuze voor 1529 uit uitgangspunt
(Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. XIII).

49Voor de Latijnse tekst en de Engelse vertaling van Palsgrave, zie Palsgrave, Acolastus, ed.
Carver.
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kerk. In het gereformeerde Zürich verscheen in 1535 een Duitse vertaling, die
weer als basis diende voor latere Duitse uitgaven en opvoeringen, ook in ka-
tholieke delen van Duitsland.50 Bij Plantijn in Antwerpen verscheen in 1564
een Franse vertaling van de hand van Antoine Tiron, die ook Macropedius’
Josephus vertaald had. Gnapheus wordt door Tiron overigens niet genoemd
als auteur, waarschijnlijk vanwege zijn controversiële status.51 Acolastus werd
tevens bewerkt tot Latijnse toneelstukken, zoals Papeus’ Samarites en Stym-
melius’ Studentes, beide zeer vrije adaptaties van Acolastus.52

Het stuk kende ook heropvoeringen door heel Europa.53 Gnapheus zelf liet
Acolastus door zijn leerlingen in Elbing opvoeren in 1536,54 een jaar nadat
daar de Latijnse school was opgericht en Gnapheus was aangesteld als rector.
Bij deze opvoering sprak hij zelf de proloog uit.55

Nu rest mij slechts het verzoek in stilte te kijken,
want u kunt zien dat onze toneelspelers in dit stukje
zich al opmaken u op uw wenken te bedienen,
deze jongen zal u namelijk de plot samenvatten.
Houdt u dus even gedeisd, en laat zien dat u de letteren
liefheeft door te zwijgen en na afloop met applaus.56

50Georg Binder, Acolastus. Ein Comoedia von dem verlornen Sun (Zürich: Chr. Froschouer,
1535). De tekst is beschikbaar in Binder, ‘Acolastus. Ein Comoedia von dem verlornen Sun’, ed.
Bächtold. Zie ook Parente, Religious Drama, p. 76; Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 28.

51Waardoor men wel dacht dat het eveneens een vertaling was van een ander stuk van Macro-
pedius, Asotus, dat ook de gelijkenis van de verloren zoon dramatiseert. Tiron, L’histoire de
l’enfant prodigue (Antwerpen: Waesberghe, 1564). Tekst beschikbaar in Tiron, ‘L’histoire de
l’enfant prodigue’, ed. Balmas & Dassonville.

52Ook Schonaeus’ Dyscoli en Macropedius’ Asotus zouden geschreven zijn in navolging van
Gnapheus’ Acolastus. Maar Dyscoli lijkt veeleer geënt op Macropedius’ Rebelles. Zie ook Kat,
De verloren zoon als letterkundig motief , p. 42-46.

53Zie Parente, Religious Drama, p. 76.
54Gnapheus, Acolastus (1555), fol. D7v. Acta Borussica (1732), dl. III, p. 932 heeft 1526, een

drukfout: ‘[Acolastus] werd op het toneel uitgevoerd door Gnapheus ten overstaan van geleerden
te Elbing’ (‘Is publica in panegyri eruditorum Elbingae, per Gnapheum in scenam productus fuit’).

55Het was niet ongebruikelijk dat de rector de proloog uitsprak, om het spel meer gewicht te
geven. Gnapheus, Acolastus (1555), fol. D7v: ‘De proloog die uitgesproken werd door Gulielmus
Fullonius Gnapheus de auteur van dezelfde Komedie ter glegenheid van de uitvoering van Aco-
lastus getoond ten overstaan van de vips van dit land in het nobele Pruisische stadje Elbing in
1536’ (‘IN ACOLASTI ACTIONEM / AELBINGAE NOBILI BORUSSIAE / oppido Anno 1536.
patriaeque illius primo / ribus exhibitam, per Gulielmum Fullo- / nium Gnapheum eiusdem Co-
/ moediae autorem dictus / prologus’).

56Gnapheus, Acolastus (1555), fol. D8r: ‘Quod relliquum est, spectate cum silentio, / Nam
accingitur grex noster actiunculae / Servire vestris promptus ecce commodis, / Puer hic dabit vobis
periocham fabulae. / Consistite ergo, et vos favere literis, / Silentio plausuque post testemini’.
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2.3 Elbing (West-Pruisen) en het evangelisch humanisme

De tweede periode van Gnapheus’ leven (1531-1541) kenmerkt zich door zijn
grote bewondering voor bekende humanisten, Erasmus in het bijzonder. Hij
woont dan in Elbing (nu Elbla̧g) in West-Pruisen en werkt ook hier aan een
Latijnse school. In katholiek West-Pruisen, waar de evangelische beweging
net als in de Nederlanden sterk vertegenwoordigd was, schijnt Gnapheus een
belangrijke lokale opinieleider geweest te zijn,57 maar zijn werk staat alleen in
het teken van het schoolwezen: een gedicht dat de oprichting van de Latijnse
school prijst, twee Latijnse toneelstukken en een bundel gedichten van de hand
van zijn leerlingen.

Als gevolg van aanblijvend streng optreden in de Nederlanden vertrok Gna-
pheus in 1530 samen met vele andere Nederlandse geloofsvluchtelingen uit de
Nederlanden.58 Hij begaf hij zich ‘in vreemde landen’,59 en koos ‘na vele
omzwervingen Pruisen als tweede vaderland’.60 In 1531 komt hij in Elbing
aan. Elbing was een van de meest tolerante steden in West-Pruisen: het lu-
theranisme was er tot in de bestuurlijke kringen doorgedrongen, koninklijke
en bisschoppelijke bevelen werden getraineerd en geloofsvluchtelingen van ver-
schillende pluimage welkom geheten.61 Gnapheus zou zich hier (zoals hij ook
in de Nederlanden deed) hard gemaakt hebben voor de Reformatie.62 Op
grond van zijn werk zijn daar echter weinig tot geen aanwijzingen voor te vin-
den. Het humanisme en het humanistische onderwijsideaal lijken namelijk de
grote drijfveer achter zijn literaire productie in Elbing. Wel ging het Noord-

57Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 29.
58Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 23-24.
59Zie boven. Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A7r.
60Gnapheus, Antilogia, fol. A8r: ‘want het duurde bijna twintig jaar vooraleer ik me ertoe zette

daarvandaan weg te gaan’ (‘Cum vero post multam in orienta- / taleis plagas peregrinationem
Borussiam alteram mihi patriam deligo (nam vigesimus prope annus agitur, ex quo illuc primum
divertere coepi) [...]’). Kortom, hij heeft al in al zo’n 20 jaar in West- en Oost-Pruisen gewoond
en mag het wel zijn tweede vaderland noemen. Letterlijk staat er ‘bijna 19 jaar’, wat precies zou
kloppen met de periode 1531-1547.

61Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 26-29.
62Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 29-31. Reusch citeert een brief aan bisschop Mauritius Ferber

(Moritz Ferber, bisschop van Ermland van 1523-1537) van begin 1532, waarin de Nederlandse
banneling ‘Doctor Wilhelmus’ ervan beschuldigd wordt dat hij heeft staan ruziën bij een klooster:
‘Wir hören nur, dass die Holländer die Nachsicht oder vielmehr den Schutz, den der Rath ihnen
gewährte, zu immer grössern Ausschreitungen benutzten. Sie veranstalteten conventicula privata
und hielten gegen das strenge Verbot der Constitutiones “winkel predige”, in denen sie mit irer
vorfurischen lere ohn alle furcht unnd straffe das gläubige Volk verführten. Besonders that sich
aber hierbei “einer von denselben verbannen leutlen Doctor Wilhelmus gnant” hervor, der auch
“mith etlichen brudern aldo im Schwartzen Closter unlangst vor Weinachten ein ufrur” hatte’,
en: ‘Doch wer war denn der Doctor Wilhelmus? Sollte ein Klosterscandal das erste Debüt des
Patriarchen unseres Gymnasiums’ gewesen sein?’ Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 29-30. Dit
‘debuut’ zou goed passen bij de antiklerikale boodschap van Gnapheus’ Troost. Voor Mauritius
Ferber, zie ADB 6, p. 626-627; NDB 5, p. 80; Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of
Erasmus, lemma Ferber, Moritz.
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Europese evangelisch humanisme vaak hand in hand met het lutheranisme, en
het zal dan ook niet verbazen dat dat eveneens in Gnapheus’ werk gebeurt.63

In 1535 wordt hij rector van de zojuist gestichte Latijnse school,64 en alles
wat Gnapheus schrijft en doet, staat in het teken van het onderwijs aan deze
Latijnse school, bijvoorbeeld de Latijnse toneelstukken die hij met zijn leerlin-
gen instudeert. Nadat in 1536 Acolastus ook in Elbing opgevoerd was, werd
rond 1540 Eloquentiae Triumphus (‘Triomf van de Welsprekendheid’) tweemaal
op de planken gebracht.65 Tenslotte werd ook Morosophus (‘De Zotte Wijze’)
een keer opgevoerd.66 Naast toneelstukken laat Gnapheus ander Latijns werk
uitgeven, dat ook in het verlengde ligt van zijn werk als docent en rector. Het
eerste, Paraenesis, is een loflied op het stadsbestuur, dat de Latijnse school
mogelijk gemaakt heeft. Het tweede, Foetura (‘Nalatenschap’) bevat werk van
zijn leerlingen. De twee werken hangen nauw met elkaar samen en ook met
Eloquentiae Triumphus: het loflied en het eerste gedicht in Foetura vertonen
grote overeenkomsten met het Latijnse toneelstuk. De drie werken vieren de
intocht van de muzen in Pruisen. Gnapheus propageert de opvatting dat met
de opening van de Latijnse school in Elbing barbarij (namelijk, de scholastiek
en matig onderwijs) eindelijk verdreven is.

63Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9. Zie paragraaf 5.4 en 5.5.
64Ook daar is bisschop Mauritius niet blij mee. Hij vreest Gnapheus’ slechte invloed bij de leer-

lingen, en adviseert het stadsbestuur dat ze Gnapheus beter weg kunnen sturen, dan hem de hand
boven het hoofd te houden, ‘opdat de jeugd uit Elbing en omgeving die naar deze school zullen
toestromen, niet van zijn ontaarde leer doordrenkt raakt’ (‘Ego in hoc casu non segniter vigilans
ad ipsum Consulatum - Cancellarium meum destinavi, illum synceriter et cordatim admonens, ut
hujusmodi hominem, ne juventutem eorum et externorum, qu[a]e ad huiusmodi studium conflu-
eret, perversa sua doctrina imbueret, potius a se expellerent quam susciperent’); even daarvoor
sprak hij ook over een ‘giftige leer’ (venenosa doctrina). Hij doet vergeefs zijn beklag bij de
koning. Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 35.

65Het precieze jaartal van de eerste opvoering van Eloquentiae Triumphus is niet bekend. Het
stuk werd voor een tweede keer opgevoerd in Elbing in 1540. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1541), fol. B4v: ‘Nogmaals op de planken gebracht (nadat de volksvergadering van de stad
Elbing zo besloten had) door de gehele ruiterij van alle personages, toen dhr. Michaëla Schonau
praetor urbis was, dhr. Iacobus Alexuangius en Johannes a Lohe Consules. [...] Dhr. Mattheus
Falkenstenus en Iacobus Reich bekleedden het aedilatum. In het jaar 1540’ (‘Exhibitus iterum,
comiciis patriae Aelbingae indictis, pleno omnium personarum equitatu, D. Michaëla Schonau
praetore urbis, D. Iacobo Alexuangio, Ioanne à Lohe, Consulibus. [...] D. Mattheo Falkensteno,
et Iacobo Reich aedilatum gerentibus. Anno. 1540’).

66De precieze datum is onbekend. In een persoonlijke brief aan hertog Albert, waarin Gnapheus
het stuk aan hem wil opdragen, zegt hij dat het stuk onlangs door hem op de planken gebracht
is: ‘terwijl ik mijn papieren doorbladerde, kwam alleen Morosophus, dat is de titel van de Ko-
medie die wij onlangs gespeeld hebben, in aanmerking om te proberen (bleek alleen M. roekeloos
genoeg) 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’). De brief is gedateerd op 22 januari 1540 en Moroso-
phus moet dus enige tijd daarvoor opgevoerd zijn. HBA J2 1540 (969, 1540-1543). Tschackert,
Urkundenbuch, nr. 1233.
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2.3.1 Paraenesis als inleiding bij Eloquentiae Triumphus

Paraenesis is een monoloog in dichtvorm, uitgesproken door Mercurius, waar-
in de godheid ‘het stadsbestuur van Elbing meedeelt dat het niet lang meer zal
duren of heel het Muzenkoor zal, nu het Griekenland verlaten heeft, verhui-
zen naar het Gymnasium te Elbing’.67 Later bewerkte Gnapheus het gedicht,
breidde het aanzienlijk uit en voegde het toe als inleiding (parasceue) aan de
gedrukte uitgaven van Eloquentiae Triumphus.68 In Eloquentiae Triumphus
doet de godin Welsprekendheid (Eloquentia) haar intrede, nadat ze Barbarij
(Barbaries) en diens volgelingen verslagen heeft. De verslagen vijanden - Bar-
barij en de Philobarbari (‘Liefhebbers van Barbarij’) - worden onder dwang
meegevoerd in haar triomftocht (Triumphus).

In beide werken gaat het om de confrontatie van het beschavende humanis-
me met wat Gnapheus ziet als barbarij. In zowel het toneelstuk als het gedicht
wordt het humanisme vertegenwoordigd door Apollo en de muzen, maar bij-
voorbeeld ook door de godin Welsprekendheid, beroemdheden als Valla en
Erasmus en wereldlijke en geestelijke heersers die de wetenschap een warm
hart toedragen. De kant van ‘barbarij’ wordt daarentegen naar mijn mening
in beide werken op een verschillende manier uitgewerkt. In Eloquentiae Tri-
umphus wordt de controverse tussen de humanisten en de scholastici opnieuw
uitgevochten, de ‘barbaren’ representeren immers de scholastici;69 in het ge-
dicht Paraenesis speelt de strijd tegen de scholastiek geen of slechts een be-
dekte en ondergeschikte rol. Hier verhuizen Apollo en de Muzen naar Polen
en introduceren daar het humanisme.

[Jupiter] ontbiedt me en zegt me vleugelschoenen aan te trekken
en naar het Barbaarse rijk van de Grieken te gaan.
Omdat de vale Barbarij hier alles in zijn bezit heeft
en de uitgestrekte Tirannie hier alles opoffert,
moet ik de Zusters van Calliope [de Muzen, VD] manen te verhuizen

67Paraenesis beslaat 7 pagina’s in het dure en chique quartoformaat (fol. A1r-A4r). Voor
zestiende-eeuwse formaten, zie Van Delft & Bots, Bibliopolis, p. 20. De volledige titel luidt:
‘Declamatie van een gelukwens op het mecenaat van de bonae litterae en de Latijnse school,
waarin Mercurius neergedaald uit de hemel op bevel van de Goden aan het stadsbestuur van Elbing
meedeelt dat het niet lang meer zal duren of heel het Muzenkoor zal nu het Griekenland verlaten
heeft naar het Gymnasium te Elbing verhuizen’ (‘Paraenesis gratulatoria in bonarum literarum et
ludi literarii apud Elbingenses instituti commendationem, qua quidem demissus coelo Mercurius
ex Deorum edicto, Senatui Elbingensi denunciat proxime fore, ut totus Musarum chorus, relicta
Phocide, in Gymnasium Elbingense demigret’).

68Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (Danzig: Rhodus, 1541); (Keulen: Gymnicus/ Gymnich,
1551). Zie ook Bahlmann, Die lateinischen Dramen, p. 45: ‘ca 100 in der Paraenesis, fast doppelt
so viel in der Ausgabe von 1541’. Net als Paraenesis werd ook Eloquentiae Triumphus in het
chique quartoformaat gedrukt. In de herdruk van 1555 (Antwerpen: Jan van der Loe / Joannes
Loëus) werd Paraenesis niet meer opgenomen.

69Zie paragraaf 5.4.
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Scholastici.

De scholastiek was een manier van filosoferen die toegepast werd aan de the-
ologische faculteiten van, onder meer, de universiteiten van Parijs, Leuven
en Keulen. Scholastici zagen de theologie als een systematisch geordende
wetenschap of kennisgebied in de zin van Aristoteles; door middel van de
rede kan via deductie alle kennis over het vakgebied herleid worden uit de
geloofswaarheden (een equivalent van Aristoteles’ uitgangspunten of ‘ware
premissen’). De evangelisch humanisten gingen liever inductief te werk; ze
baseerden hun theologische kennis liever op de Bijbel en de vroege kerkva-
ders. In het humanistische onderwijs zou er dan ook veel meer aandacht zijn
voor grammatica en retorica dan voor systematisch redeneren (dialectica).

Belangrijkste vertegenwoordigers: Petrus Lombardus (ca. 1100-1160) Bona-
ventura (Giovanni di Fidanza, 1221-1274) Thomas van Aquino (1224-1274),
Duns Scotus (1266-1308) en Willem van Ockham (1288-1347). Een beken-
de zestiende-eeuwse polemiekenschrijver en pleitbezorger van de scholastiek
was Johannes Pfefferkorn (1469-1523).

Verspreidingsgebied: Italië, Frankrijk, Duitse gebieden, de Nederlanden.

Schema 2.3: Scholastici.

en Apollo opdragen hierheen te komen.70

Met ‘de vale Barbarij’ en ‘de uitgestrekte Tirannie’ wordt net zoals in Eloquen-
tiae Triumphus indirect weer gezinspeeld op de scholastiek. Beide werken zijn
toegespitst op de situatie in Pruisen en appelleren daarmee in het bijzonder aan
een Pruisisch publiek. Zo worden aan het eind van het gedicht de belangrijkste
wereldlijke en geestelijke heersers van de streek geprezen: de koning van Polen
Sigismund I en zijn opvolger Sigismund II, hertog Albert van Oost-Pruisen en
de Pruisische bisschoppen Johannes Dantiscus en Tiedemann Giese.71 Het-
zelfde gebeurt in het toneelstuk Eloquentiae Triumphus, waar naast de twee
bisschoppen van Pruisen en hertog Albert, tevens een aantal bekende Neola-

70Gnapheus, Paraenesis, fol. A2r: ‘Me vocat, et pedibus talaria nectere mandat, / Mandat
Coecropidum Barbara regna petam. / Lurida Barbaries quòd ibi cuncta occupet, atque / Cuncta
det exicio vasta Tyrannis ibi. / Inde ego Calliopes moneam emigrare Sorores, / Praecipiam, huc
veniat doctus Apollo, iubet’.

71De namen van de contemporaine historische personen die aan het einde van het gedicht ge-
prezen worden zijn afgedrukt in hoofdletters en springen er zodoende echt uit.

Dantiscus (1485-1548) was bisschop van Kulm (Pools: Che lmno) en van 1537 tot 1548 van
Ermland (Pools en Latijn: Warmia). Voor een korte biografie van Dantiscus geschreven door
Skolimowska, zie <www.obta.uw.edu.pl>. Zie ook NDB 3, p. 512-513, ADB 4, p. 746-750; Bie-
tenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus; en Demoed, De autobiografie van de dichter-
diplomaat-bisschop Johannes Dantiscus.

Giese werd aangesteld als bisschop van Kulm in 1538 en was bisschop van Ermland van 1549-
1550. Voor Giese (Tiedemann Giese (in het Latijn ‘Gisius’; Gnapheus schrijft ‘Tydeman Gize’),
1480-1550) zie NDB 6, p. 379; Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus.
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tijnse auteurs woonachtig in deze streken genoemd worden. Onder hen is weer
bisschop Dantiscus, nu in zijn hoedanigheid van humanist en dichter.72 In
de herdrukken van Eloquentiae Triumphus worden de specifieke verwijzingen
naar Elbing verwijderd en wordt de stad of streek waar de intocht plaatsvindt
veralgemeend, ‘zodat het gemakkelijk door de schoolgaande jeugd (waar die
ook maar schoolgaat) opgevoerd kan worden’.73

Het stuk is opgedragen aan bisschop Dantiscus van Ermland, die ook bij
een van de opvoeringen aanwezig was.74 Dantiscus bedankt Gnapheus voor de
dedicatie in een kort briefje.

Ik heb uw Triomftochten ontvangen, waarmee ik u van harte felici-

72Naast de bisschoppen Dantiscus en Giese en de hertog worden nog een aantal bekende Pruisen
genoemd: Johannes Vardensis, Willichius, ‘die al jaren klassieke talen doceert in Frankfurt aan
de Oder’ (‘qui tot docet annos / Artêıs, cis Viadrum’), Constantinus Alliopagus of Eustathius
Knobelsdorf, aan wie bisschop Dantiscus een van zijn gedichten opdraagt (Carmen paraeneticum,
iuvenibus huius temporis non inutile, ad ingenuum adolescentem Constantem Alliopagum, ‘Een
klein gedicht van groot nut voor de jeugd van tegenwoordig, opgedragen aan de edele jongeman
Constans Alliopagus’, vóór 1539), Bardenas en ene ‘Kristoffel Jonas uit Koningsbergen’ (tyroque
Ionas, ‘de jongeman Jonas’; in de marge Christo[phorus] Ione Regiomo[n]tanus) (fol. F2rv).
Voor Dantiscus’ Carmen paraeneticum zie Skimina, Carmina, p. 169.

Gnapheus heeft ook twee coupletten gewijd aan Den Haag en de geleerden aldaar (F1rv): ‘As-
sendelfus’, ‘Colsterus’, ‘Sasbodius’ en ‘Varmundus’ (in margine Dominus Gerardus ab Assendelff.
eques Abelus a Kolster Iodocus Sasbodius Delfus, Ioannes Duvenvorth, Dominus à Warmen).
Twee van hen, ‘Assendelfus’ en ‘Sasbodius’, worden in Gnapheus’ Latijnse martelaarsverhaal van
Johannes Pistorius genoemd (beide waren assessores tijdens zijn verhoren), en eveneens omschre-
ven als jurist en als ‘eques’. Fredericq, CDI , dl. IV, p. 443: ‘Judocus Sasbout, raadsheer van het
Hof van Holland evenals Assendelft’.

73Gnapheus heeft een nieuwe opdrachtbrief opgenomen bij de drukken uit 1551 en 1555, die ge-
richt is aan Fredericus a Westen, een hoveling van gravin Anna van Oost-Friesland, waar Gnapheus
toentertijd ook verbleef. De opdracht aan Dantiscus wordt tegen algemeen gebruik, en tegen de
normale gang van zaken bij Gnapheus’ andere herdrukken (bijvoorbeeld Hypocrisis (1564), waar
de oudere opdracht na de nieuwe afgedrukt wordt) zelfs niet meer opgenomen. Wellicht uit wraak
omdat Dantiscus de hand had in Gnapheus’ uitwijzing uit West-Pruisen. Zie paragraaf 2.3.3.
Citaat uit titel herdruk 1555, Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A1r: ‘[...] ut a stu-
diosa iuventute (ubicunque frequens sit schola) commode admodum queat spectandus exhiberi’.
De herdruk uit 1551 voegt toe er veel acteurs aan het stuk mee kunnen doen, en dat het niets
nieuws, en dus controversieels, bevat (laatste opmerking over nieuwlichterij alleen op titelpagina
(Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. A1r), rest ook herhaald op fol. B1v-B2r): ‘[...]
ut, ubicunque sit frequens studiosae iuventutis gymnasion, ibi quoque pleno personarum equitatu
publice queat (citra novitatis offensam) exhiberi [...]’.

74De opdrachtbrief is nogal onpersoonlijk en formeel. Het is Gnapheus’ meest algemene op-
dracht; zoals vaak in opdrachten bij Latijns ‘schooltoneel’, legt Gnapheus de nadruk op zijn
docentschap en het belang van goed onderwijs. In andere opdrachten van Gnapheus ligt dat er
minder dik bovenop.

Voor Dantiscus’ aanwezigheid bij de uitvoering, zie Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541),
fol. A2r: ‘Hoe zou ik uw grote vrijgevigheid jegens mij kunnen verzwijgen, en omdat we een paar
jaar geleden mijn Acolastus opgevoerd hebben voor de burgers van de stad en deze Triomf nog niet
zo lang geleden in uw aanwezigheid opgevoerd hebben, ben ik er zeker van dat u, nu ik dit stuk
publiceer, het waar u kunt zult aanprijzen’ (‘Ut enim taceam, quae tua in me fuerit liberalitas,
et cum annis aliquot superioribus Acolastum illum nostrum in patriae comiciis ageremus, et cum
hunc ipsum Triumphum te coram non ita dudum exhiberemus, iure certe optimo, quicquid hic
operis publicamus, ubi poteris vendicare’). Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, p. 142,
stelt daarentegen (blijkbaar foutief) dat Dantiscus bij de heropvoering van Acolastus aanwezig
was.
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teer; hoe druk [...] ik ook ben, ik zou het niet met tegenzin opnieuw
lezen, al maant u mij geen tijd te besteden aan een dergelijk nie-
mendalletje.75

2.3.2 Foetura

Foetura of ‘Nalatenschap’ is een verzameling van gedichten die geschreven zijn
door Gnapheus’ leerlingen van de Latijnse school in Elbing.76 Het werk is
opgedragen aan Johannes a Kreitzen, jurist en raadsheer van hertog Albert.
Het is verdeeld in twee delen. Het eerste deel bevat imitaties van klassieke
werken, bijvoorbeeld een van Lucianus’ Dialogi Deorum en Aesopus’ fabels,77

het tweede deel is christelijk en bevat bewerkingen van Bijbelpassages.78 Foe-
tura kan naar mijn mening weinig bijdragen aan onderzoek naar opiniëring,
daarom wordt het slechts kort behandeld. Sommige imitaties van Bijbelpas-
sages manen de clerus wel, maar dergelijke morele lessen gaan niet gepaard
met antiklerikale gevoelens. Ze passen binnen elke willekeurige stroming en
zijn hier des te beter op hun plaats omdat de jongens op de Latijnse school de
toekomstige geestelijkheid zullen zijn.

Er lijkt sprake te zijn van wederzijdse bëınvloeding tussen de gedichten uit
Foetura en Gnapheus’ Paraenesis en Eloquentiae Triumphus, die rond dezelfde
tijd verschenen. Neem bijvoorbeeld het eerste gedicht uit Foetura, een mono-
loog van Mercurius gericht aan het stadsbestuur van Elbing (Mercurius Senat-
ui Elbingensi), geschreven door Felix Vidlerus uit Danzig (Pools: Gdańsk).79

Net als in Gnapheus’ Paraenesis en inleiding (parasceue) bij Eloquentiae Tri-
umphus, schrijft ook Vidlerus dat de Muzen zijn verhuisd van Griekenland
naar Elbing in Polen. Nog niet zo lang geleden was er geen plaats voor de we-

75Dantiscus aan Gnapheus vanuit Heilsberg, gedateerd op 20 augustus 153[9]: ‘Accepimus
T[rium]phos tuos, quos [... ti]bi gratificemur [... quem]admodum simus negotiosi [...] non gra-
vate iterum relegemus eamque, quam [...] postulas pro nostra ea in re tenuitate non moleste
impend[emus]. Vale. Ex arce nostra Heilsberg, XX Augusti MD XXX[IX]’. Met dank aan dr. A.
Skolimowska voor het ter beschikking stellen van deze nog ongepubliceerde brief van Dantiscus,
waarin over Gnapheus geschreven wordt. Deze ruwe schets van de brief wordt bewaard in Olsztyn,
Ermland Archdiocese Archive (AAWO), kastnummer D.7, f.92r.

76Foetura beslaat 41 pagina’s in het duurdere quartoformaat (fol. A1r-E4r). Volledige titel
(Gnapheus, Foetura, fol. A1r): ‘De eerste nalatenschap van de Elbingse School. Gevarieerde
gedichten of te wel poëzie van de Schoolgaande Jeugd uit Elbing, in allerijl bij elkaar gebracht, over
allerlei onderwerpen, zowel profaan als christelijk, om de vriendelijke Lezer te laten zien wat zij
van de Pruisische jongens kan verwachten, wanneer ze hun leraren gehoorzamen en zich oefenen in
de letteren’ (‘Prima Aelbingensis Scholae Foetura. Silva carminum sive sqedi�smata, Scholasticae
Iuventutis, apud Elbingenseis, tumultuariè congesta, et variis rerum argumentis, cum prophanis,
tum sacris conciliata, ut videat amicus Lector, quid de iuventate etiam Prutenica, sperandum sit,
si non minus bonis monitoribus illa obtemperet, quàm bene in literis exerceatur’).

77Gnapheus, Foetura, fol. A3r-C1v.
78Gnapheus, Foetura, fol. C1v-E4r.
79Gnapheus, Foetura, fol. A3r-A4v. Het stadsbestuur wordt aangesproken met ‘geleerde en

eerbiedwaardige senatoren’ (Patres docti gravesque) en prudens sapiensque Senatus.
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tenschap in het barbaarse Polen en stonden geleerden in geen enkel aanzien.
Maar nu heeft het stadsbestuur van Elbing een paleis voor hen gebouwd; dit
moet de door Gnapheus opgerichte Latijnse school zijn. Het gedicht maakt
duidelijk dat de toneelstukken die Gnapheus zijn leerlingen liet opvoeren, zeer
nauw aansloten bij de overige lessen.80

2.3.3 Morosophus

Morosophus dramatiseert de confrontatie tussen geveinsde geleerdheid en wa-
re wijsheid. De geveinsde geleerdheid wordt op het toneel gebracht door de
muzikant Morus (‘Zot’), die zich arrogant uitgeeft voor de astronoom Moro-
sophus (‘De Zotte Wijze’). Zijn tegenspeler is de goddelijke wijsheid in eigen
persoon: Sophia. Er wordt wel beweerd dat het personage Morosophus een ka-
rikatuur was van van de bekende astronoom Copernicus, die woonde en werkte
in West-Pruisen en wiens revolutionaire theorie in 1540 voor het eerst in druk
verscheen onder de titel Narratio Prima.81 Deze interpretatie kan heel goed
meegespeeld hebben, maar het is zeker niet de enige of de belangrijkste. In
hoofdstuk 7 over dit toneelstuk zal blijken dat er ook een godsdienstige bijbete-
kenissen meespelen, waarin - alweer - de katholieke scholastiek geconfronteerd
wordt met een tegenbeweging, dit keer niet het evangelisch humanisme, maar
het lutheranisme.82

Gnapheus werd in 1540 uit Elbing verbannen.83 Uit de correspondentie tussen
de koning van Polen, Sigismund I, en bisschop Dantiscus blijkt dat de reden
niet zozeer was dat Gnapheus er lutherse denkbeelden opna hield - dat had de
koning blijkbaar nog wel door de vingers willen zien -, maar vooral vanwege
zijn sacramentarische en doperse opvattingen.

Maar ik heb vernomen dat er iemand is in Elbing, een van mijn
steden die in uw bisdom liggen, die zelfs geen lutheraan meer is,
maar - des te walgelijker - sacramentariër en wederdoper, en dat hij
veel leerlingen trekt. Het is uw taak als bisschop om te voorkomen

80Sommige van de leerlingen die de gedichten in Foetura geschreven hebben, worden in de
uitgave van Eloquentiae Triumphus genoemd als de hoofdrolspelers. De leerlingen ‘zagen’ dus
het werk dat ze imiteerden - en misschien zelfs hun eigen imitaties (want wellicht stond het gedicht
van Vidlerus aan de wieg van Eloquentiae Triumphus, of hij heeft juist het toneelstuk gëımiteerd)
- terugkomen in de toneelstukken.

81Zie paragraaf 7.4.
82Zie paragraaf 7.5.3. Voor de religieuze betekenis, zie ook Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’,

p. 240.
83Zie De Vocht, John Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 326. De briefwisseling wordt

gevoerd in juni en juli 1540; 24 juli zou Dantiscus alles geregeld hebben (‘de Elbingensibus gratum
nobis est quod officii sui memores P[aternitas] V[estra] dicto se audiendum fore pollicentur. Erit
autem gratius cum quod verbis promittunt, id eos re ipsa praestitisse cognoverimus’).
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Sacramentariërs.

Evenals de lutheranen stonden sacramentariërs sceptisch tegenover de
rooms-katholieke sacramenten. Ook wezen zij - net als Zwingli overigens
- zowel de rooms-katholieke als de lutherse avondmaalsleer over de lijfelij-
ke aanwezigheid van het lichaam en bloed van Christus in het brood en de
wijn gedurende de viering van het Avondmaal af. De Nederlandse marte-
lares Wendelmoet Claesdochter van Monnikendam werd in 1527 ter dood
veroordeeld om haar avondmaalsopvattingen.
In een brief aan bisschop Dantiscus wordt Gnapheus een sacramentariër (en
‘anabaptist’) genoemd. Lutheranen werden gedoogd in Dantiscus’ bisdom,
sacramentariërs en dopers (‘anabaptisten’) niet, en ook Gnapheus wordt
verjaagd. Rädle is van mening dat Gnapheus in zijn Morosophus de ideeën
van de sacramentariër Karlstadt (en die van de doopsgzinden) juist bestrijdt
(Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 248). Hypocrisis bevat wel een
scène met gevoelens die kenmerkend zijn voor Karlstadt (zie paragraaf 9.4.4).

Belangrijkste vertegenwoordigers: Andreas Karlstadt (1486-1541), broeder
Wouter, Cornelis Grapheus (1482-1558), Cornelis Hoen, Hinne Rode, Johan-
nes Sartorius en Gnapheus. Met uitzondering van Karlstadt en Grapheus
kunnen zij allemaal verbonden worden aan de Delfts-Haagse kring.

Verspreidingsgebied: Duitse landen, Nederlanden.

Schema 2.4: Sacramentariërs.

dat een dergelijk man welkom geheten wordt in uw bisdom [...] Ik
zal een dergelijke pest niet dulden in mijn rijk.84

Ook vreesde men klaarblijkelijk zijn populariteit en invloed bij zijn leerlingen,
een aanwijzing dat we Gnapheus als lokale opinieleider mogen beschouwen, die
in eigen kring de opvattingen van de grote reformatoren verspreidt. Gnapheus
stuurt een brief aan het stadsbestuur van Elbing, waarin hij zich tegen de aan-
tijgingen verdedigt: ‘De verontschuldiging van Guilelmus Gnapheus uit Den
Haag, docent te Elbing, tegen de venijnige valse aanklachten tegen hem van
enkele boosaardige lieden, gericht aan het stadsbestuur van Elbing (‘Guilelmi
Gnaphei [Hagiensis], ludimagistri Elbingensis, adversus virulentas quorundam
malevolorum in ipsum calumnias purgatio, ad senatum Elbingensem’).

De eerbiedwaardige bisschop van Ermland beschuldigt mij in zijn
84De Vocht, John Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 325: (‘Sed Elbingae, quae

nostra civitas ad dioecesim P[aternitatis] V[estrae] pertinet, esse quendam accepimus, non iam
Lutheranum, sed quod magis detestandum, Sacramentarium et Anabaptistam, magnumque esse
ad eum Scholasticorum concursum. Est hoc officii P[aternitatis] V[est]rae providere, ne sit locus
tali homini in dioecesi illius, quod si parum ipsa auctoritate sua profecerit, significet nobis. Nos
in civitate nostra talem pestem laturi non sumus’). Zie ook Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’,
p. 231.
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Dopers (anabaptisten).

De doopsgezinden waren net als de sacramentariërs van mening dat brood en
wijn niet veranderden in het lichaam en bloed van Christus, en ook zij keer-
den zich tegen beelden- en heiligenverering en andere katholieke gebruiken.
Een verschil was dat doopsgezinden de kinderdoop afwezen en alleen volwas-
senen doopten of herdoopten. Ook andere stromingen binnen de evangelisch
beweging hadden in eerste instantie moeite met de kinderdoop omdat het
niet door de Bijbel onderschreven kon worden (Melanchthon sprak bijvoor-
beeld zijn twijfels over de kinderdoop uit), maar al snel beriep men zich (net
als de Rooms-Katholieke Kerk) op de traditie: de vroegste christelijke ge-
meenten doopten al kinderen. Dopers werden door katholieken, lutheranen
en zwinglianen vervolgd. Luther brandmerkt hen - samen met de zwinglia-
nen en spiritualisten - als ‘Schwärmer’, ‘geestdrijvers’ of ‘dwepers’.
Ook Gnapheus werd van ‘Schwärmerei’ en doopsgezinde opvattingen ver-
dacht, door zowel katholieken als lutheranen (zie paragraaf 2.3.3 en 2.4.2).
Zelf ontkende hij dat in alle toonaarden. In de brief aan het stadsbestuur
van Elbing vergeleek hij de stroming met de samenzweerders van Catilina
die de staat omver wilden werpen. Ook in Aembdanae Civitatis >Egk¸mion
liet hij zich afkeurend uit over de dopers (2.5.1). In de Global Anabaptist

Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) wordt Gnapheus dan ook geen
doper genoemd, maar een evangelisch humanist, sacramentariër en een vol-
geling van Bullinger, en dus een zwingliaan (zie Van der Zijp, ‘Gnapheus,
Guilhelmus’).

De belangrijkste vertegenwoordigers van het radicale doperdom zijn Jan
Matthijszoon van Haarlem (ca. 1500-1534), Jan Beukelszoon van Leiden
(1509-1536) en Jan van Batenburg (?-1537); van de pacifistische doopsge-
zinden Melchior Hoffman (ca. 1495-1544?), Menno Simonsz (1496-1561) en
Obbe (ca. 1500-1568) en Dirk (1504-1568) Philips.

Verspreidingsgebied: Duitse landen, Nederlanden, Zwitserland.

Schema 2.5: Doopsgezinden.
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brieven aan u van afvalligheid en heiligschennis; de koning houdt
mij voor een sacramentariër en wederdoper. Er zijn hier in Prui-
sen, mocht erom gevraagd worden, getuigen aanwezig, die mij van
kindsbeen af kennen; mijn moeder woont hier; en nog een paar fa-
milieleden; zij kunnen voor mij getuigen, mocht het nodig zijn, hoe
ik mijn hele leven druk in de weer geweest ben met deugdzaam
studeren en hard werk. [...] Wat betreft de aanklacht van anabap-
tisme, juist deze stroming heeft mij altijd beangstigd als niet geheel
verschillend van een soort van Catilinarische samenzwering. Met
wederdopers zal ik met geen mogelijkheid ooit tot overeenstemming
komen. Ik begrijp niet waar dat gerucht vandaan komt, aangezien
ik mij nooit heb laten herdopen, noch iemand herdoopt heb. Hoe [is
het mogelijk, VD], aangezien ik zelfs dit jaar nog mijn kinderen heb
laten dopen met het geheiligde water van de doop zoals gebruikelijk
is volgens de rituelen van de kerk. En dus vraag ik u waarom, wat
heb ik gedaan, dat ik overvallen word door een dergelijke haat en
valse aanklachten?85

Zelf beweert Gnapheus dat de jaloezie van collega’s hem fataal werd en dat
zijn recente huwelijk verstrekkende gevolgen had, omdat het in de katholieke
opvatting onwettig was.

Wat heeft mij anders hiervandaan gejaagd en uit mijn bedroefde
school verdreven, vraag ik u, dan de afgunst van een paar rivalen en
de oprechte bekentenis, die ik in alle vrijheid aan bisschop Dantiscus
heb gegeven, van een in de Heer, ondanks de pauselijke sancties,
aangegaan huwelijk.86

85Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 404 (nr. 1266): ‘Apostasios ac sacrilegii crimine reus
postulor in Reverendissimi Varmiensis ad vos literis; apud sereniss[imam] vero R[egis] Maiestatis
clementiam Sacramentarius audio et Anabaptista. Sunt in his Borussiae regionibus, si requirantur,
testes, qui me a puero noverunt; adest mater; adsunt affines aliquot; ii mihi testificentur, si
opus sit, quam ego honestis studiis, quam duris laboribus aetatem meam traduxerim. [...] Iam
quod Anabaptismi crimen attinet, eam quidem sectam tamquam coniurationi cuidam Catilinariae
non omnino dissimilem semper exhorrui. Cum Anabaptistis nihil minus unquam quam dictum
consentire. Unde enim ea fama nasceretur, quando neque retinctus sim ipse neque tinxi aut
retinxi quemquam? Qui, quod liberos meos etiam hoc anno sacro baptismi lavachro et tingendos
suscipiendos de more ritus ecclesiastici dederim? Haec cum ita [se] habeant, unde obsecro, quove
meo merito in tam graves rapior calumnias et odias?’

86Gnapheus, Antilogia, fol. A8v: ‘[...] quid me, quaeso, inde pepulit, et dolentibus adeo Musis
eiecit, nisi et aemulorum quorundam invidia, et ingenua aditi praeter pontificias sanctiones in
domino coniugii confessio, apud Dantiscum Episcopum libere data?’ Met dank aan prof. dr.
A.G. Weiler voor de interpretatie van de passage. Gnapheus was blijkbaar tot priester gewijd.
Fredericq, CDI , dl. IV, p. 233, omschrijft de drie gevangenen Hoen, Gnapheus en Canirivus zo:
‘meester Cornelis Hoon mit noch een priester ende den rectoir van Delff’. Canirivus was rector in
Delft; de priester moet Gnapheus geweest zijn.
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Gnapheus was in Elbing getrouwd. Over zijn vrouw en kinderen (ze zouden
drie zoons en een dochter krijgen),87 is vrijwel niets bekend. In zijn werk noemt
hij zijn kinderen alleen om zich te vrijwaren van de beschuldigingen van kette-
rij. In de brief aan het stadsbestuur van Elbing zei hij dat hij zijn kinderen toch
zeker onlangs heeft laten dopen (als doopsgezinde had hij de volwassenendoop
moeten voorstaan en zou hij zijn kinderen nooit hebben laten dopen). Zijn
jongste zoon Albertus komt tweemaal ter sprake. In Antilogia vertelt Gnaphe-
us over diens doop;88 ook deze keer wil hij met de kinderdoop van zijn zoon
de lezers duidelijk maken dat de verdachtmakingen dat hij doopsgezinde zou
zijn, volledig ongegrond zijn. Verder vertelt hij in opdracht bij herdruk van
Hypocrisis van 1564 dat de hertog de studie van zijn zoon Albertus betaalt.89

2.4 Koningsbergen (Oost-Pruisen) en het Duitse lutheranis-
me

Van 1541 tot 1547 bevindt Gnapheus zich in Koningsbergen in het lutherse
Oost-Pruisen. Het Latijnse toneelstuk Hypocrisis, dat hier tot stand komt en
opgevoerd wordt, kenmerkt zich door felle aanvallen op de katholieke kerk en
het dramatiseren van lutherse dogma’s. Hypocrisis is in felheid vergelijkbaar
met het gesprekspamflet Troost, dat anoniem en zonder Gnapheus’ medeweten
uitgegeven werd in de toen nog katholieke Nederlanden. Beide werken stellen
ook ritualisme en formalisme van de katholieke kerk aan de kaak. In Konings-
bergen spannen de strikte lutheranen een ketterproces tegen Gnapheus aan,
dat uitmondt in zijn excommunicatie. Ook Gnapheus’ verweerschriften tegen
de aanklachten worden in deze paragraaf behandeld, al werden ze pas na zijn
vertrek uit Koningsbergen geschreven. Dit omdat ze inhoudelijk direct aan-
sluiten bij Gnapheus’ perikelen in luthers Oost-Pruisen, en in veel mindere
mate bij zijn verblijf in Emden in Oost-Friesland, waar hij van 1547 tot zijn
dood in 1568 woonde en werkte. Het strijdschrift Antilogia en de herdruk van
Hypocrisis lijken namelijk speciaal gericht op de Duitse, lutherse elite.90

Zoals gezegd verliet Gnapheus Elbing met vrouw en kinderen en vestigde
zich in 1541 in Koningsbergen (Pools: Królewiec, het huidige Kaliningrad)
in luthers Oost-Pruisen, volgens Gnapheus op instigatie van de hertog zelf

87Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9 en 16.
88Gnapheus, Antilogia, fol. B1r.
89Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A5v. Ook dit vermeldt Gnapheus waarschijnlijk als indirect

argument om zijn onschuld te bewijzen: uit het feit dat hertog Albert de studie bekostigt, moet
blijken dat hij uiteindelijk toch van Gnapheus’ onschuld overtuigd was.

90Hier wordt dus een thematische, en geen strikt topografische en chronologische volgorde aan-
gehouden.
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(‘Borassorum principis literis Regiomontem vocatus [...]’).91 Deze carrièrestap
werd kennelijk goed voorbereid. In 1541 werd Morosophus gedrukt. Op de ti-
telpagina en in de drempelgedichten staat geen enkele toespelingen op Elbing,
waar het stuk geschreven en opgevoerd werd, maar alles wijst naar Konings-
bergen.92 Gnapheus’ vertrek komt ook ter sprake in een brief van Dantiscus
aan bisschop Samuel Maciejowski:

Men zegt dat Gnapheus nu hij Elbing verlaten heeft naar Konings-
bergen gegaan is; mocht hij daar een Latijnse school stichten, dan
zal een koninklijk mandaat nodig blijken om te zorgen dat onze
landgenoten zich niet allemaal daarheen begeven, zodat de laatste
misstap niet nog erger is dan de vorige.93

Waarschijnlijk wordt met de misstap Gnapheus’ verbanning uit West-Pruisen
bedoeld; een zware klap voor de Latijnse school in Elbing. Mocht Gnapheus
elders in Pruisen les gaan geven, zullen de leerlingen hem wellicht volgen, wat
nog kwalijkere gevolgen zal hebben, aldus de correspondenten.

Gnapheus werd aangesteld als een van de raadsheren, die hertog Albert
moesten adviseren over onderwijszaken.94 In 1542 begon hij les te geven aan
de Latijnse school van Koningsbergen, het zogenoemde particularium.95 In
datzelfde jaar begon men in Koningsbergen ook te twijfelen aan Gnapheus’
rechtzinnigheid, en onderwierp de lutherse theoloog Jörgen Reiche hem aan
een geloofsverhoor.96 In zijn hoedanigheid als docent schreef hij zijn laatste
Latijnse toneelstuk Hypocrisis, dat hij zijn leerlingen in 1543 liet opvoeren.97

91Gnapheus, Antilogia, fol. C8v.
92Zie paragraaf 7.4.
93Dantiscus aan Samuel Maciejowski vanuit Heilsberg, gedateerd [13 19] juli 1541: ‘[...] Gna-

pheus relicto Elbingo ad Montem Regiam se contulisse fertur, quod si eo loci ludum litterarium
instituerit, mandato opus [erit] regio, ne nostrates illuc confluant, ut non error novissimus peior
p[riori] fiat’. Met dank aan dr. A. Skolimowska voor het ter beschikking stellen van deze nog
ongepubliceerde brief van Dantiscus, waarin over Gnapheus geschreven wordt. Een ruwe schets
bewaard in Krakau, Czartoryski Library (BCz), kastnummer 245, p. 263-264. Samuel Maciejow-
ski (1499-1550) was bisschop van Kulm (Pools: Che lmno) in West-Pruisen vanaf 1539, van P lock
vanaf 1541 en van Krakau (Pools: Kraków) vanaf 1546.

94Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, p. 76. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I,
p. 254; dl. II, p. 427 (nr. 1347) stelt dat Gnapheus op 6 juli 1541 in Koningsbergen aangesteld
wordt: ‘[Herzog Albrecht,] Bestallung des Mag. Wilhelm Gnapheus [als Diener, zu Botschaften
und in der Schule [...]; er wurde als solcher herzoglicher Rath und bezog ein Gehalt von 200 Mk.]’.
Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, dl. IV, p. 143. Volgens Spruyt was Gnapheus
naast raadsheer ook inspecteur van de Domschool (en later natuurlijk rector van het paedagogium
en buitengewoon lector). Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 108.

95Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 35.
96Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 5 (nr. 1405). Niet alleen Gnapheus werd verdacht,

ook Polyphemus en ene Johan Harckson ‘von der Memel’ werden verhoord. Voor Reiche (vóór
1551-1565) zie ADB, dl. 27, p. 651-652.

97Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A8r: ‘Voor het eerst van alle [opvoeringen van Latijnse
toneelstukken, VD] opgevoerd in Koningsbergen in Pruisen, op de toen net gestichte universiteit,
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2.4.1 Hypocrisis

In Oost-Pruisen ontstond Hypocrisis, Gnapheus’ laatste afrekening met het ka-
tholicisme.98 Waar hij in Acolastus de rooms-katholieke kerk volledig buiten
beschouwing liet en de katholieke kerk in Morosophus en Eloquentiae Trium-
phus slechts bedekt bekritiseerde; daar liet hij in Hypocrisis alle voorzichtig-
heid varen. En dat kon hij dan ook met een gerust hart doen, want van de
katholieke kerk had hij weinig te duchten in het lutherse hertogdom. De ka-
tholieke kerk wordt op het toneel voorgesteld door het personage Hypocrisis,
zoals de titel van het stuk). Het positieve tegenbeeld is het personage Psyche,
die zowel het evangelisch humanisme (Psyche is opgevoed en onderwezen door
Apollo en de Muzen) als het lutheranisme representeert. En al lijkt Hypocrisis
dus een keurig protestants, antikatholiek, en zelfs specifiek luthers stuk, toch
werd Gnapheus ervan verdacht dat hij er onorthodoxe, niet-lutherse denkbeel-
den op nahield, die hij onder meer in Hypocrisis aan de man probeerde te
brengen.99 In 1544 werd Hypocrisis, waarschijnlijk naar aanleiding van de
opvoering in 1543, in druk uitgegeven.100

In 1544 ging de Latijnse school (particularium genaamd) deel uitmaken van
de zojuist gestichte universiteit van Koningsbergen.101 Toen werd Gnapheus
rector van de Latijnse school, die vanaf dat moment paedagogium genoemd
werd.102 Het paedagogium is een soort vooropleiding, die toegang verschaft tot
de ‘hogere’ faculteiten van de universiteit: theologie, medicijnen en rechten.103

In 1545 wordt Eloquentiae Triumphus heropgevoerd in Koningsbergen, naar

tijdens de feesten ter ere van Minerva, in aanwezigheid van de illustere Vorst van Pruisen, toen
dhr. Georgius Sabinus rector was, maar Gulielmus Fullonius Gnapheus, de auteur van ditzelfde
stuk, de regie had over de toneelspelers. De hoofdrollen werden gespeeld door Paulus Ekelus Sile-
sita, Christophorus Pruys Regiomontanus, Israel Monetarius Mariaeburgus, Ioannes Rosenbergus
Dantiscanus en Theodoricus Montfortius. Dhr. Bartholomaeus Reichou en Laurentius Meves
waren consul van de oude stad. In het jaar 1543’ (‘Acta primo omnium Regiomonte Borussiae,
in Academia recens ibi tum instituta, ludis Minervalibus, in illustrissimi Borussorum Principis
praesentia, D[omino] Georgio Sabino Rectoratum gerente, Gregis vero Histrici ductore Gul[ielmo]
Fullonio Gnapheo, eiusdem fabulae autore. Egere autem Paulus Ekelus Silesita, Christophorus
Pruys Regiomontanus. Israel Monetarius Mariaeburgus. Ioannes Rosenbergus Dantiscanus, et
Theodoricus Montfortius, actores primarii. D[omino] Bartholomaeo Reichou, et Laurentio Me-
uues veteris oppidi Co[n]s[ule]s. Salutis nostrae anno 1543’).

98Zie Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 280-288.
99Voor het ketterproces in Koningsbergen en de rol die Hypocrisis erin toebedeeld krijgt, zie

paragraaf 8.4 en 8.5.
100Gnapheus, Hypocrisis (1544). De herdruk van 1564 wordt besproken in paragraaf 9.6.
101Von Selle, Geschichte der Albertus-Universität, p. 16; Trapman & Graafland, ‘Gnapheus,

Guilielmus’, p. 143.
102Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 436 (nr. 1384).
103Von Selle, Geschichte der Albertus-Universität, p. 16. Normaal gesproken wordt deze voor-

opleiding de Facultas Artium of Facultas Inferior genoemd. Over de inrichting van het onderwijs
aan het particularium voor en na de stichting van de universiteit, zie ook Roodhuyzen, Leven
van Guilhelmus Gnapheus, p. 31-32.
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men zegt ter gelegenheid van de opening van de universiteit.104

Na de dood van de hoogleraar theologie in Koningsbergen, Stanislaus Ra-
pagelanus, die kort na de oprichting van de universiteit stierf,105 gaf Gnapheus
ook colleges theologie aan de universiteit gedurende de anderhalf jaar dat het
ambt oningevuld bleef tot aan de komst van Staphylus in de zomer van 1546.106

Gnapheus was daar eigenlijk niet toe bevoegd - hij bezat namelijk geen acade-
mische titel buiten die van baccalaureus. Maar vanwege zijn werkzaamheden
aan het paedagogium, die veel tijd in beslag namen, werd hij bij hoge uitzon-
dering vrijgesteld van het behalen van de vereiste graad. Hij gaf zijn colleges
als ‘buitengewoon lector’.107

In 1546 werd de promotiepraktijk aangescherpt, al dan niet om hem op-
nieuw van spiritualistische tendensen te kunnen beschuldigen, en moest Gna-
pheus tegen het einde van dat jaar toch nog promoveren.108 De eerste reeks
stellingen die Gnapheus schrijft wordt afgekeurd (‘Over het bestuderen van
de Bijbel’);109 op de tweede reeks (‘Over het verschil tussen theologie en filo-
sofie’) promoveert hij.110 Na de promotieplechtigheid barstte de vijandschap
tussen Gnapheus en Staphylus in alle hevigheid los.111 Beide hoofdrolspelers
in het conflict geven een relaas van de disputatie.112 Staphylus interpreteert

104Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A3v: ‘Exhibitus [...] deinde Regiomonte
Borussiae, ludis Minervalibus [...] Anno 1545’. Zie ook Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Gui-
lielmus’, p. 143, aldaar 1544.
105Stanislaus Rapagelan (of Lituanus, Pools: Stanis law Rafa lowicz, Litouws: Stanisovas Rapoli-

onis, 1485-1545) was een Luthers theoloog afkomstig uit Litouwen.
106Von Selle, Geschichte der Albertus-Universität, p. 22-23; Mennecke-Haustein, Conversio ad

ecclesiam, p. 65; Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 232. Gnapheus vermeldt dat hij de
colleges anderhalf jaar lang heeft gegeven, en dus vanaf begin 1545 tot half 1546. Gnapheus, Anti-
logia, fol. B2v. Blijkens Tschackert gebeurde dat al vanaf eind 1544. Tschackert, Urkundenbuch,
dl. III, p. 85 (nr. 1702). Hij citeert een fragment van een bepaling van de senaat van de universi-
teit, gedateerd 15 oktober 1544: ‘[Betrifft Gnapheus, welcher keinen academischen Grad habe und
doch Vorlesung halte. Für diesen Fall will der Senat davon absehen, zumal da Gnapheus blos als
lector extraordinarius lese. In Zukunft aber soll niemand ohne akad. Grad lesen dürfen.] / An-
no MDXLiiii Idi. Octobris, cum Gnapheus se in maiori auditorio lecturum significasset, decanus
artium ad senatum retulit, ut a cathedra magistrorum prohiberetur, eo quod nullum doctrinae
gradum haberet, quamquam ipse titulo magisterii gloriaretur. Hac de re senatus ita censuit ac
statuit: nullam hoc tempore dissensionem eiusmodi ob causam esse commovendam, praesertim
cum Gnapheus solum ut lector extraordinarius in maiori auditorio doceret. In posterum tamen
hanc potestatem nemini concedendam esse. [...]’. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 34. Voor Staphylus, zie Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam.
107Gnapheus, Antilogia, fol. B5v. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 35.
108Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 65, 68-69. Gnapheus, Antilogia, fol. B5v-

B6r; B8v. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 38. Ook Tschackert ziet
de disputatie als een mogelijkheid waar lang naar uitgekeken was door Reiche en Staphylus om
Gnapheus te grazen te nehmen. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 329. Zie ook Töppen,
Gründung der Universität zu Königsberg, p. 151-152.
109Gnapheus, Antilogia, B5v-B8r: ‘De sacrae Scripturae studio’.
110Gnapheus, Antilogia, B8v-C1v: ‘De discrimine coelestis doctrinae et philosophiae’.
111Gnapheus stelt in zijn Antilogia dat men het volk tegen hem op wist te zetten (Gnapheus,

Antilogia, fol. C2rv).
112Zie ook ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 45-46; die Gnapheus’ visie
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Spiritualisten.

Het spiritualisme is een van de meer radicale stromingen binnen de evan-
gelische beweging (Williams, Radical Reformation). Spiritualisten namen
niet zoals evangelisch humanisten en lutheranen de Bijbel (het Woord van
God) als uitgangspunt, maar beriepen zich op rechtstreekse ingeving van de
Heilige Geest (het inwendige woord). Vanwege deze innerlijke of geestelij-
ke beleving van de godsdienst, hechtten zij geen waarde aan dogmatiek, een
gevestigde geestelijkheid en een hiërarchisch gestructureerde kerk, aangezien
iedereen gëınspireerd kon zijn, of hij of zij nu een geleerd theoloog of een
ongeschoolde arme sloeber was.
Rädle is van mening dat de lutheranen in Koningsbergen volkomen gelijk
hadden Gnapheus te bestempelen als ‘Schwärmer’ (‘dweper’ of ‘geestdrijver’,
een lutherse term voor Zwingli en radicale hervormers als de spiritualisten en
dopers). Gnapheus zou in zijn Morosophus niet zozeer de ideeën van Luther
en Melanchthon bevestigen, maar eerder die van de spiritualist Schwenckfeld
verkondigen. Gnapheus zou een spiritualist en een volgeling van Schwen-
ckfeld geweest zijn (Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 286; Rädle, ‘Zum
dramatischen Schaffen’, p. 232, 239, 240-242).
Morosophus bevat inderdaad spiritualistische kenmerken (zie para-
graaf 7.5.4). Ook lijkt Gnapheus theologisch dogmatische verschillen niet
belangrijk te vinden en doet hij verzoeningspogingen tussen de verschillende
evangelische groeperingen onderling. De kloof tussen het katholicisme en de
evangelische beweging was voor hem echter onoverkomelijk (in tegenstelling
tot erasmiaans irenisten, die ook de verschillen tussen katholieken en evan-
gelischen onbelangrijk vonden). Ook zegt hij in zijn Antilogia uitdrukkelijk
dat hij zich verre wil houden van alle conflicten en controversen en geen keu-
ze wil maken voor of tegen een bepaalde stroming binnen de evangelische
beweging (zie paragraaf 2.1). Dit is een kenmerk van de spiritualisten, onder
wie Rädle Gnapheus schaart.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Caspar Schwenckfeld (1489-1561) en Se-
bastian Franck (1499-1542).

Verspreidingsgebied: Duitse gebieden.

Schema 2.6: Spiritualisten.
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het gebeuren anders dan Gnapheus.

Voordat ik in zal gaan op de afzonderlijke aanklachten, zal ik eerst
een korte uiteenzetting geven over mijn uitspraak dat Gnapheus niet
alleen de filosofie maar ook de apostel Paulus onrecht aandoet. Dat
gebeurde tijdens de volgende gelegenheid. Ik werd ervan beschul-
digd dat ik tijdens zijn promotie de zaal verlaten heb, alsof ik de
nogal tamme disputatie niet kon verdragen. Maar ik was helemaal
niet van plan mij te mengen in de hele discussie, zoals vrijwel al
mijn collega’s weten. Dus ben ik vlakbij de deur gaan zitten, zodat
ik snel weer weg kon gaan vanwege mijn gezondheid. Maar meteen
aan het begin haalde hij opzettelijk filosofie en theologie door elkaar.
Hij zei namelijk in zijn inleiding dat hij het verschil tussen theologie
en filosofie zou behandelen in zijn stellingen. Tegen deze uitspraak
van hem heeft magister Johannes Sprengel even later argumenten
ingebracht.

Vervolgens begon hij onder een hoedje te spelen met een van zijn
leerlingen en ging hij behoorlijk te keer tegen dhr. Philippus [Me-
lanchthon, VD], omdat hij de ethiek nu eens aan de laatste vijf,
dan weer aan alle 10 geboden zou hebben toegekend. Toen ik dat
gehoord had, ben ik snel naar voren gegaan om te vragen of de
volgorde van spreken niet omgedraaid kon worden. Daar begon
Gnapheus tegen mij uit te varen en op een onbehoorlijke manier
te schelden, ten overstaan van heel onze universiteit. Terwijl ik
werkelijk niets anders van plan was geweest te proberen, dan hem
te vragen het verschil tussen filosofie en theologie toe te lichten en
te onderbouwen hoe hij erbij gekomen is eraan vast te houden dat
filosofen het hoogste goed onderbrengen bij de menselijke natuur.
Omdat ik niet de mogelijkheid kreeg in debat te gaan, schreef ik
zelf ook stellingen, waarin ik beide waarachtig tegen Gnapheus ver-
dedigd heb.113 Toen heb ik gezegd dat Gnapheus de filosofie en de
apostel Paulus onrecht aandoet.114

parafraseert.
113Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 136 (nr. 1913): ‘[Anonyme] Thesen “De discrimine

evangelii et philosophiae”. [Gegen Gnapheus gerichtet? Ob von staphylus verfasst?] / Anfang:
“Cum Paulus ait etc.” [...] Gedruckt sind sie bei Cosack, Speratus (1861), S. 212-214.’
114Staphylus, Scriptum contra Apologiam Gnaphei, fol. 2rv: ‘Antequam ante accedam ad

articulas, prius pauca de eo referam, quod dixi Gnapheum iniuriam facere Philosophiae et divo
Paulo. Cuius rei occasio fuit ista. Culpabar ego tum, cum illo disputante, egrederer auditorio,
quasi moderatam non ferrem disputationem. Equidem haud fueram disputaturus, sicut plerique
collegarum norunt. Ideoque ad ianuam consedi mox abiturus propter valetudinem. Sed statim
initio de industria confundebat Philosophiam cum doctrina religionis. Dicebat enim in praefatione
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Gnapheus’ relaas over dezelfde gebeurtenis is net zo weinig flatteus, maar hier
is het Staphylus die zich misdraagt.

Omdat Frederik Staphylus op de dag van de promotieplechtigheid in
de gaten kreeg dat ik de stellingen met meer succes en handigheid
wist te verdedigen dan hij bij aanvang gehoopt had, kon hij dat
zo slecht verdragen dat hij - iedereen heeft het gezien - de zaal
verliet. Omdat de volgorde van het disputeren zoals voorgeschreven
is in de regels va de Academici, wat later bij hem aan zou komen
dan hij wenste, heeft hij het hele gehoor geschokt met zijn grove
onderbreking.

Toen men die vent trouwens tot stilte maande op bevel van de Rec-
tor, barstte hij van woede en liep hij zeer verontwaardigd de hoor-
zaal uit, spoedig gevolgd door zijn gevolg. Zo slecht kon hij het
verdragen, dat hem niet de gelegenheid gegeven werd zijn woede op
mij af te reageren.115

Gnapheus schetst vervolgens het beeld dat Staphylus na de promotieplechtig-
heid een ware haatcampagne tegen hem op touw zette.116 Onder het volk werd
van alles en nog wat (aliud atque aliud) verspreid en er waren mensen die hem
achter zijn rug om beschuldigen van dweperij en Schwärmerei (‘Erant et qui
fanatismos et Suermerismos suos in me a tergo iacerent’).117 Niet alleen bij

se discrimen Theologiae et Philosophiae suis complexum thematibus. Contra quam eius sententiam
aliquanto post disputavit M. Ioannes Sprengelius.
Deinde cum quodam suo colludens adolescente, virulenter exagitabat D. Philippum, quod alias
secundae, alias utrique tabulae attribuisset ethicen. Haec cum audissem accessi propius petens
ut in alterum latus transferretur disputandi ordo. Ibi Gnapheus in me invehi et obiurgare coepit
satis petulanter, teste tota schola nostra. Cum profecto nihil aliud eram tentaturus, quam ut
peterem explicationem de discrimine Philosophiae et doctrinae Christianae et qua ratione motus
affirmaret Philosophos summum bonum collocare in natura humana. Cum disputandi locus non
potuerit contingere, scripsi ipse quoque themata, quibus utrumque contra Gnapheum vere asserui.
Hic accidit quod Gnapheum dixi iniuriam facere Philosophiae et divo Paulo’.
115Gnapheus, Antilogia, fol. C1v-C2r: ‘Cum igitur ipso disputationis die, Fridericus Staphylus

videret, meliorem successu atque dexteritate haec themata defendere, quam initio fore speraverat:
ibi permoleste id ferre se, satis testatum omnibus reliquit. Etenim, cum disputandi ordo ex legum
Academicarum praescripto aliquanto tardius quam vellet, ad ipsum rediret: ibi tum importunis-
sima sua interpellatione totum auditorium commovebat.
Caeterum, cum ex d[omini] Rectoris mandato obstrepero homini silentium imponeretur: magna
ille tum ira percitus, summa cum indignatione, subsequente eum mox et sua umbra, medio au-
ditorio excessit: tam male nimirum cum habebat, quod stomachum in me suum non daretur pro
animi libidine exonerare’.
116Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 46 (‘Toen werd de preekstoel

misbruikt - het middel is oud - om op het volk te werken’).
117Gnapheus, Antilogia, fol. C2rv. Er is een prediker die tegen Gnapheus spreekt. Deze man

wordt niet bij naam genoemd. Gnapheus heeft het hier over ‘een zekere gansachtige lasteraar, een
prediker kun je hem namelijk niet noemen, een smakeloze man, die met moeite drie woorden Latijn
over zijn lippen kan krijgen’ (anserinus quidam conviviator, potius quam concianator, quippe
homo insulsus, qui tres voces Latine agre potest reddere). Hij kwaakt als een eend en gakt als
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het ‘ongeschoolde volk’ werd Gnapheus zwart gemaakt, ook aan de studenten
werd bekend gemaakt dat hij de apostel Paulus onrecht aangedaan zou heb-
ben, omdat hij tijdens de verdediging geen verschil had gemaakt tussen wet en
evangelie.118 Staphylus stelde stellingen tegen die van Gnapheus op en kreeg
daarmee zijn collega’s zo ver dat ze hem aanklaagden vanwege ketterij.119

De eerste rechtszitting vond plaats op 12 januari 1547.120 De hertog had
besloten dat Gnapheus zich moest verantwoorden tegenover de lutherse bis-
schoppen Paulus Speratus en Johannes Briesmann, op wiens naam de officiële
excommunicatie zou komen te staan.121 Staphylus bracht Gnapheus’ eerste
reeks stellingen, waarover niet gedisputeerd was, tegen hem in. Gnapheus
schreef toen een uitleg bij de drie stellingen die Staphylus als niet-luthers en
ketters bestempelde.122 Hiermee waren zijn rechters tevreden en Gnapheus
werd vrijgesproken.123

Maar daar wilden de rivalen van Gnapheus het niet bij laten, en zij vroegen
de hertog om een nauwkeuriger onderzoek. Tegelijkertijd schijnt ook Gnapheus
een aanklacht wegens smaad tegen Staphylus ingediend te hebben. Het proces
tegen Staphylus vindt geen doorgang; dat tegen Gnapheus wel.124 Nu wordt de

een gans, aldus Gnapheus, en wel om het onkundige volk tot haat te drijven met zijn domme
en slecht uitgevoerde (maleque affectata) na-aperij van [z]ijn Nederlanderschap (Batavinitatis
nostrae). Met harde-g-klanken imiteerde de prediker de Nederlandse taal. Na de excommunicatie
zal dezelfde man weer prediken tegen Gnapheus: ‘Hetzelfde [het publiekelijk bekend maken dat
Gnapheus geëxcommuniceerd was wegens ketterij, VD] gebeurde ook de daarop volgende zondag
tegenover de samengekomen gemeente, terwijl die ganzenprediker van mij, over wie ik eerder sprak,
even praatziek als dom, heftig tegen mij begon te donderpreken, ja zelfs te sissen’ (‘Idem fit et
die dominico proxime insequente coram ecclesiae coetu, fortiter ibi in me detonante imo sibilante
anserino illo meo, quam ante dixi, concionatore, non minus garrulo, quam bene indocto’). Vgl.
Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 66.
118Gnapheus, Antilogia, fol. C2v. Vergelijk Staphylus’ relaas over zijn kritiek op Gnapheus

omdat hij tegen Paulus in zou gaan.
119Vergelijk weer Staphylus’ relaas over stellingen waarin hij tegen Gnapheus ingaat. Gnapheus,

Antilogia, fol. C3v: ‘Hinc vero Staphylus in me coepit positiones scribere, coepit oblique haec
etiam laudatissima themata carpere [...] inde adeo, ut suos etiam collegas huc induxerit, ut
ipsorum etiam nomine, et autoritate apud Principem clementissimum sibi liceat, me tanquam
fanatismi reum agere’. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 48 (‘Deze nam
nu in October 1548 zelf de pen op tegen GNAPHEUS, in zijn opstel Contra circumcelliones zou
hij diens dweeperij bewijzen’).
120Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p.

330.
121Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 66-67. Gnapheus, Antilogia, fol. C3v. Voor

Paulus Speratus, bisschop van Pomesanien (Pools: Pomezania), vooral bekend als hymnenschrijver
(1484-1551), zie ADB 35, p. 123-135; Tschackert, Paul Speratus von Rötlen. Voor Johannes
Briessmann, bisschop van Samland, (1488-1549), zie ADB 3, p. 329-331; NDB 2, 612-613.
122Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 49 (hij citeert Gnapheus’ uitleg

uit Antilogia).
123Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67; Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p.

331. Gnapheus, Antilogia, fol. C3v-C4r (additio, explanatio, explicatio; woorden die Gnapheus
gebruikt voor dit geschrift). Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 49.
124Gnapheus, Antilogia, fol. C5r. Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67. Zie ook

Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 50.
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zaak niet alleen bekeken door de twee lutherse bisschoppen, maar door een jury
van meerdere vertegenwoordigers van de lutherse kerk en van de universiteit
(onder meer een aantal theologen), die voorgezeten wordt door Briesmann.125

Tijdens de derde rechtszitting liep Gnapheus vast op de inhoudelijke be-
spreking van zijn achtste stelling, dat over de werkzaamheid van het woord
van God en de sacramenten gaat.126 Gnapheus liet namelijk tijdens de zitting
blijken dat hij Staphylus’ bewering dat het woord en de sacramenten ‘op zich’
(‘per se’) werkzaam zijn, ook al gelooft er niemand, grote onzin vond. Gna-
pheus vertelt dat hij toen de indruk kreeg dat zijn tegenstanders dachten dat
ze eindelijk beet hadden en dat zijn schuld vanaf dat moment vast stond.127

Hij vroeg om een kopie van de aanklachten, zodat hij bij de volgende rechts-
zitting ‘iets preciezer en minder emotioneel zou antwoorden’.128 De ‘kopie van
de voorgelezen aanklachten’ is overeleverd: Staphylus, Gegenüberstellung von
Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei .129 Gnapheus krijgt twee dagen de
tijd om een weerwoord op te stellen. Alleen de achtste aanklacht weet Gna-
pheus in dit weerwoord (in Antilogia een apologie genoemd) niet overtuigend
te weerleggen.130

Gnapheus werd beschuldigd van meineed, omdat hij ‘in weerwil van de
afgelegde eed van de Universiteit om niet af te wijken van de leerstellingen van

125Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67; Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 331.
De tweede zitting, waarin Staphylus onder meer de toneelstukken als bewijsmateriaal gebruikt,
wordt besproken in paragraaf 8.3.
126Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68; Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus

Gnapheus, p. 52-53.
127Gnapheus, Antilogia, fol. D2r: ‘Omdat ik toen merkte dat het feit dat ik verontwaardigd was

met applaus en bijval ontvangen werd, alsof voor hen mijn schuld aan ketterij al vaststond, vertelde
ik publiekelijk - zodra ik mezelf weer een beetje bijeengeraapt had - dat ik mij met een klacht tot
de hertog zelf zou wenden, als zij maar doorgingen mij proberen te slim af te zijn en te beknellen’
(‘Quod offendiculum meum cum adverterem non sine plausu et acclamantium gesticulatione excipi,
tanquam quibus de meo fanatismo iam constaret; ubi me paululum collegissem, protestor de
apellando ad ipsum principem à gravamine, si sic pergant captare et circumvenire mei’). Zie de
volgende noot voor eenzelfde sentiment. Zie ook Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 331, waar
hij Gnapheus’ verontwaardiging verklaart door te stellen dat Staphylus’ aanklacht een katholieke
neiging verraadt (‘Staphylus’ katholisierende Schlusssatz’ en ‘in Staphylus Worten liegt bereits
die tridentinische Lehre, dass das Sacrament “ex opere operato”, schon durch den Vollzug der
Handlung an sich wirkt’). Deze these vereist wellicht wel enige voorkennis van de weg die Staphylus
later in zijn leven in zal slaan. Ook is Staphylus niet de enige die Gnapheus graag veroordeeld
ziet.
128Gnapheus, Antilogia, fol. D2v: ‘Maar omdat zij dachten dat alles in kannen en kruiken

was, eiste ik dat mij een kopie van de voorgelezen aanklachten gegeven werd, opdat ik wanneer
ik weer zou verschijnen iets preciezer en minder emotioneel zou antwoorden’ (‘Atqui, cum salve
iam putarent sibi omnia, praelectorum mihi articulorum copiam dari flagito, ut dicto deinde die
accuratius aliquanto, et praesente magis animo ad singula respondeam’).
129Zie paragraaf 8.4.
130Zie ook Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68, 81-83. En Roodhuyzen, Leven

van Guilhelmus Gnapheus, p. 53. En Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 332. De apologie
is niet overgeleverd, wel wordt eruit geciteerd in de excommunicatie en Antilogia. Gnapheus,
Antilogia, fol. D5v-E2v.
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de kerk, zulke stellingen opgesteld had om te verdedigen, dat alle aanwezige
academici van oordeel waren dat ze naar dweperij riekten’.131 Hij stuurde een
gepolijste versie van de Apologie naar de hertog, die nog probeerde tussenbeide
te komen en Staphylus medeplichtigheid aan het conflict ten laste te leggen.
Maar Staphylus stelde zijn ‘Schrijven tegen de Apologie van Gnapheus’ op,132

en de rechtbankjury besliste in zijn voordeel.133 Vervolgens probeerde men
de hertog ervan te overtuigen Gnapheus te verbannen, tenzij hij de ketterijen
waarvan hij verdacht werd zou herroepen.134 Tijdens een volgende zitting las
men hem de excommunicatie voor.

Want al snel werd er een stukje papier voorgelezen, en dat op be-
vel van de hertog (zo deden ze het althans voorkomen), waarin ze
verkondigden dat ik er ketterse opvattingen op nahield, maar in dat
papiertje gaven ze verder geen uitsluitsel over wat die opvattingen
dan wel waren en ook maakten zij niet precies bekend hoe, waar en
in hoeverre ik voor ketter gehouden moest worden; ze droegen zelfs
uit dat ik uit de kerk verwijderd moest worden, als ik niet tijdig tot
bezinning zou komen en mijn dwalingen, al wist ik niet welke, zou
herroepen.135

Gnapheus weigerde te herroepen; hij werd veroordeeld en mocht zijn beroep
niet langer uitoefenen.136 Gnapheus deed zijn beklag bij wereldlijke instan-
ties.137 Omdat zijn grieven (querimoniae) circuleerden en de zaak zo bij een
groter publiek bekend raakte, besloten de lutheranen verdere stappen tegen
hem te ondernemen. Dus werd hij op 3 juni ontboden aan het hof, en dezelfde
dag ook bij Briesmann: hij moest binnen zes dagen zijn standpunten publie-
kelijk herroepen, of de uitspraak (de verklaring die tijdens de zitting ‘van het
papiertje’ werd voorgelezen) zou ten uitvoer gebracht worden.138 Gnapheus

131Gnapheus, Antilogia, fol. D5r: ‘[...] praeter iuramentum Academiae praestitum, de non
dissentiendo ab ecclesiae suae doctrinae, talia ad disputandum themata meditatum, quae totus
ille Academiae consessus fanatismum olere iudicaret’.
132Gnapheus, Antilogia, fol. E3r. Voor Staphylus, Scriptum contra Apologiam Gnaphei, zie

8.4.
133Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68. Gnapheus, Antilogia, fol. E3v: ‘Staphyli

iudicium receptum , et approbatum’.
134Gnapheus, Antilogia, fol. E4r-E6r.
135Gnapheus, Antilogia, fol. E6v-E7r: ‘Etenim, mox ibi scedula quaedam praelegitur, idque,

ex principis, uti praetendebatur, mandato, qua me pronunciant, hominem, fanaticis opinionibus
imbutum, sed quae sint illae opiniones ea chartula non edebant, neque quomodo, ubi, aut qua-
tenus pro fanatico habendus essem declarabant: quin, et ab ecclesia segregandum denunciant,
nisi mature resipiscens, errores, nescio quos, meos revocem’. Zie ook Roodhuyzen, Leven van
Guilhelmus Gnapheus, p.55.
136Gnapheus, Antilogia, fol. E8r. Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68. Zie ook

Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 55 (‘Herroepen kon hij niet [...]’).
137Gnapheus, Antilogia, fol. F1r.
138Gnapheus, Antilogia, fol. F1r-F2r. Zie ook Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 160 (nr.
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weigerde nogmaals te herroepen, en hij werd op 9 juni geëxcommuniceerd uit
de lutherse kerk.139 Eind dat jaar vertrok Gnapheus na nog wat zaken af-
gehandeld te hebben uit Oost-Pruisen.140 Daar kreeg hij tot zijn schrik in
1548 de excommunicatie die onlangs in druk was uitgegeven onder ogen, aldus
Gnapheus in zijn Antilogia.141

2.4.2 Excommunicatio Gulielmi Gnaphei

De lutherse bisschop Briesmann begint de excommunicatie met een korte, al-
gemene inleiding, waarin zowel de katholieke kerk als (niet-lutherse) ketterijen
met het werk van de duivel vergeleken worden.142 Dan gaat hij in op de
specifieke zaak: ook Gnapheus heeft dergelijke niet-lutherse en dus ketterse
opvattingen geuit in de stellingen die niet verdedigd zijn.143 Daarna schetst
Briesmann de gebeurtenissen zoals ze volgens hem plaatsgevonden hebben.144

Hij sluit zijn kant van het verhaal af met de uitspraak:

Omdat Gnapheus dus hardnekkig blijft volharden in bedenkelijke
dwalingen, omdat hij na de ontvangst van deze uitspraak niet tot

1995).
139Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68. Gnapheus maakt er een prachtige anek-

dote van (Gnapheus, Antilogia, fol. F3r). Zie ook Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 56, voor een korte parafrase van de anekdote.
140Gnapheus, Antilogia, fol. F3v. Zie Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 163 (nr. 2012),

over de verkoop van zijn huis alvorens te vertrekken. Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion,
ed. Babucke, p. 8, stelt dat Gnapheus Pruisen al een paar dagen tevoren verlaten had, om de
publiekelijke schande niet te hoeven ondergaan. Maar Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 172
(nr. 2044), citeert uit een Latijnse brief van Gnapheus aan de hertog, gedateerd 10 oktober 1547,
waaruit blijkt dat hij Koningsbergen nog geenszins verlaten heeft. De hertog antwoordt hem 11
oktober dat hij zich zowel schriftelijk als mondeling van enige smaad moet onthouden, en moet
herroepen. De hertog is nu eenmaal genoodzaakt hem als geëxcommuniceerde te behandelen, en
hij moet binnen 8 dagen Koningsbergen verlaten hebben. Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p.
172 (nr. 2045). Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 57.
141Gnapheus, Antilogia, fol. A2r (opdracht aan hertog): ‘[...] libellus quidam excommunicatori-

us, commovebat, odiosam mei nominis notationem’.
142Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2r. Op deze eerste pagina schrijft

Briesmann bij wijze van algemene inleiding dat zoals de mens vroeger in het paradijs verleid werd
door de duivel in eigen persoon, zo gebeurt dat nu niet alleen door de katholieken, maar ook
door ketters en dissidenten. De inleiding is afgedrukt in Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 57-60 (‘Joannes Brisman, Theologiae Praeses in Spiritualibus etc. et Assessores
Christianis lectoribus t/m Datae sub sigillo nostro, 9 junii, anno a Christo nato 1547’). De druk
heeft overigens 8 Junii.

In hoofdstuk 7 zal ik laten zien dat het ketterproces tegen Gnapheus voortvloeit uit de institu-
tionalisering van de lutherse kerk in Oost-Pruisen, en dat Gnapheus’ Morosophus aansluit bij het
debat dat gevoerd wordt over dissidente stromingen binnen de lutherse kerk. De excommunicatie
lijkt ook feilloos bij het in dit debat gebezigde vertoog aan te sluiten.

De hele titel luidt: Excommunicatio Gulielmi Gnaphei ob fanaticos aliquot errores eiusdem
cum breviuscula eorundem confutatione. Ex Academia Regiimontis. Anno Christi MD XLVII.
Het gaat om 19 pagina’s in het chique quartoformaat (fol. A1r-C4r); de tekst beslaat 17 pagina’s
(A2r-C4r). Zie ook Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 161 (nr. 2000).
143Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2rv.
144Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2v-A3v.
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andere gedachten is gekomen in de tijd die daarvoor gegeven was
en omdat hij ook niet van mening was dat men hem iets kon bij-
brengen of op een juiste manier onderwijzen, verwijderen wij hem
op basis van dit schrijven nu uit onze Kerk en de gemeenschap van
alle vromen, en we verkondigen dat hij voor altijd verwijderd, bui-
tengesloten en geëxcommuniceerd is’.145

Tenslotte volgt een zakelijker deel, waarin de vijf dwalingen waaraan Gnaphe-
us schuldig bevonden is uitgebreid besproken en weerlegd worden.146 Hierop
volgt een soort appendix waar Gnapheus’ uitleg bij drie van zijn stellingen
geciteerd wordt: de apologie waarmee hij vergeefs probeerde de beschuldigin-
gen te ontkrachten.147 De excommunicatie wordt besloten met een kort gebed
en vier Bijbelpassages waarmee Briesmann duidelijk wil maken dat Gnapheus
met vuur speelde en zijn verdiende loon gekregen heeft, want ‘wie van gevaar
houdt, moet dat met de dood bekopen’ (‘qui amat periculum in illo peribit’).148

De toneelstukken komen in excommunicatie niet aan bod. Wel is het een
van de weinige documenten dat directe informatie geeft over Gnapheus’ per-
soonlijkheid. Hij wordt in dit strijdschrift natuurlijk niet erg positief neergezet.
Er wordt regelrechte karaktermoord gepleegd. Bij de betrouwbaarheid van de-
ze karakterisering kan men natuurlijk vraagtekens zetten.

Maar Gnapheus met zijn welbekende raadselachtigheid en gladheid
verzon toen een uitleg een voordrachtskunstenaar waardig bij de
bovengenoemde stellingen, waaruit de uitzonderlijke sluwheid van
de auteur opgemaakt kon worden.149

En even verderop noemt Briesmann Gnapheus een ‘kletser’ (homine linguo-
so).150 Dergelijke uitlatingen passen in polemische retoriek, dus er kunnen
niet te veel conclusies aan verbonden worden. Toch moet Gnapheus een lastig
145Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A3v: ‘Cum igitur in erroribus deprae-

hensis Gnapheus hactenus obstinate perseveraverit, et accepta hac sententia, animum in melius,
data ad hoc certo temporis spacio, non mutaverit, nec se doceri aut rectius institui posse puta-
verit, authoritate huius publici scripti, eum iam ab Ecclesia nostra et consortio omnium piorum
segregamus, ac definitive segregatum, exclusum atque excommunicatum pronunciamus’.
146Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A3v-C1v.
147Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. C1v-C4r. Zie ook Gnapheus, Antilogia,

fol. D4rv.
148Sir 3:26 (in Vulgaat 3:27). De andere citaten zijn: Ps 119:105 (Vulgaat 118:105): ‘Uw woord

is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (‘Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen
pro semita mea’); 119:113 (in Vulgaat 118:113) ‘Wankelmoedigen (dat wil zeggen, aanhangers van
sekten) haat ik, maar uw wet heb ik lief’ (‘Inconstantes (Sectarios) odi, et legem tuam amo’),
en Sir 13:1: ‘Wie met pek omgaat wordt ermee besmet’ (Qui picem tangit, inquinabitur ab ea).
Vertaling NBV.
149Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2v: Sed ipse Gnapheus, consueta

flexiloquentia et lubricitate sua, declaratorias thematum praedictorum propositiones callide tum
assuendo affinxit, quae [...] indicant peculiarem Authoris versutiam [...].
150Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A3v.
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man geweest zijn, die een discussie niet uit de weg ging.151 Net als Erasmus
komt Gnapheus naar voren als iemand die niet duidelijk partij koos, maar zich
het liefst buiten alle dogmatische kwesties hield.152 Hij was iemand die er voor
zorgde dat men hem niet precies op iets vast kon pinnen en overal tussen door
wist te glippen, en net als Erasmus kwam hem dat op beschuldigingen van alle
zijden te staan.153

2.4.3 Antilogia

Omdat de excommunicatie in druk uitgegeven was en ‘de hele christelijke we-
reld overging’, zag hij zich, zo schrijft hij, gedwongen te reageren op de beledi-
gingen en aantijgingen die in de excommunicatie geuit werden.154 En dat doet
hij in zijn Antilogia, waarin hij behalve Briesmann ook Staphylus, die volgens
hem co-auteur van de excommunicatie is, van repliek dient.155 Antilogia is een
polemisch geschrift, waarin Gnapheus stelling neemt tegen de aanklachten en
‘tegen het wankele, zelfs goddeloze besluit tot excommunicatie’ van Staphylus
en Briesmann (‘adversus temerariam, ne dicam impiam excommunicationis
censuram’). Het is een subjectief en bij tijd en wijle aangrijpend autobio-
grafisch verslag van zijn wederwaardigheden in Koningsbergen. Tevens is het
werk een aanklacht tegen de algehele gang van zaken in de lutherse kerk van
Oost-Pruisen.

Antilogia bestaat uit drie hoofdstukken.156 De eerste twee hoofdstukken
van Antilogia zijn autobiografisch en bevatten een uitgebreid verslag van de
aanloop naar het ketterproces tegen hem, en het proces zelf en de afwikkeling

151Er zijn opvallende overeenkomsten met uitspraken die Melanchthon doet over Gnapheus in
een persoonlijke brief: ‘Er is daar echter een Nederlander die - voor zover dat mogelijk is voor dat
volk - alles weet en zichzelf graag hoort spreken. Hij brengt Isinder in het nauw, en anderen zou hij
nog wel eens meer kunnen sarren en uitdagen’ (‘Est autem ibi Belgam quidam, qui, ut est gentis
captus, omnia scit, quia loquax est. Is premit Isinderum, et alios fortasse magis exerceret’). De
brief is gedateerd op 4 november 1543. Melanchthon overdenkt hardop wie hij naar Koningsbergen
zal sturen (om het ambt van rector van de universiteit op zich te nemen?). Het moet iemand zijn
die zijn mannetje kan staan tegenover Gnapheus. Tenslotte overweegt hij Staphylus. Melanchthon
schrijft dat Gnapheus graag praat. Wellicht bedoelt hij dat hij een goed spreker was. Hij noemt
Gnapheus niet bij naam. Hij maakt zich zorgen over de invloed van de man, en zoekt daarom een
sterke tegenspeler. Melanchthon, Philippi Melanthonis Opera omnia (CR), dl. V, p. 221-222
(nr. 2791).
152Vgl. Tracy, Erasmus of the Low Countries, p. 117-118: ‘Dissimulatio was Erasmus’s term

for what might be called strategic tact, that is, refraining from stating views that would likely
provoke a quarrel, but without belying one’s true opinion’.
153Vgl. het citaat aan het begin van dit hoofdstuk.
154Gnapheus, Antilogia, fol. A2v (opdracht aan hertog).
155Gnapheus, Antilogia, fol. H1v: ‘want ik herken zijn stijl en woordgebruik, al is de naam van

de auteur [Staphylus] verdonkeremaand’ (‘illius enim et dictionem et scriptum agnosco, etiamsi
autoris nomen supprimatur’).
156Antilogia beslaat tegen de 200 pagina’s in het kleine en relatief goedkope octavoformaat (fol.

A1r-M6r). De drie hoofdstukken worden voorafgegaan door een drempelgedicht geschreven door
Alexandrus a Suchten (fol. A1v), en een opdrachtbrief aan hertog Albert (fol. A2r-A5v).
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Afbeelding 2.7: Titelpagina van Gnapheus’ verweerschrift Antilogia (1551). Exem-
plaar Johannes A Lasco Bibliothek (JALB), Emden.
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ervan. Dit zijn de meest toegankelijke en meeslepende hoofdstukken, waarin
Gnapheus inspeelt op de emoties van zijn lezers (pathos).

Het eerste hoofdstuk begint met een kritische aanval op de Lutherse staats-
kerk van Oost-Pruisen die hem geëxcommuniceerd heeft.157 Na deze aanval,
die eindigt met een vergelijking van de gevestigde lutherse kerk met de Rooms-
Katholieke Kerk, volgt een kort autobiografisch verslag van Gnapheus’ leven (a
puero), waarin zijn verblijf in Koningsbergen de meeste aandacht krijgt. Hier
geeft Gnapheus inzicht in zijn religieuze opvattingen en ontkent hij resoluut
dat hij een zogenoemde Schwärmer of doper zou zijn.158 Niet zijn onorthodoxe
religieuze afwijkingen, maar afgunst zou er steeds weer toe leiden dat men hem
probeert zwart te maken.

Het derde, laatste en verreweg het langste hoofdstuk heeft meer weg van een
theologisch traktaat. Hier gaat Gnapheus tot in detail in op de aanklachten
en de desbetreffende theologische en dogmatische kwesties. Gnapheus citeert
vrijwel de hele excommunicatie, steeds onderbroken door zijn eigen weerleg-
gingen. Gnapheus gaat letterlijk de dialoog aan met de schrijvers van zijn
excommunicatie. De vorm van woord en weerwoord, aanklacht en verdedi-
ging, geeft ook dit pamflet een dialogische structuur.159 In dit hoofdstuk doet
Gnapheus vooral een beroep op de rede van zijn lezers (logos), en maakt hij
gebruik van ethos (het vergroten van de autoriteit en betrouwbaarheid van
de schrijver), door zijn verdediging te onderbouwen met talloze Bijbelpassages
en uitspraken van de kerkvaders. Het feit dat hij zijn tegenstanders letterlijk
citeert, zal bijgedragen hebben aan de betrouwbaarheid. Hij begint het hoofd-
stuk met een - al dan niet gefingeerde - brief aan Briesmann, de auteur van de
excommunicatie, waarmee hij hem meteen buiten spel zet en uitschakelt. In
de brief uit Gnapheus namelijk zijn verbazing dat Briesmann geen kritiek had
op de stellingen toen hij ze voor het eerst onder ogen kreeg, maar dat hij hem
er nu ineens op veroordeelt.160 Dit is een strategische zet waarmee Gnapheus
de man alvast negatief neerzet, zodat de lezers de rest van het hoofdstuk in
het licht van de brief zullen lezen.161

In wat rest weerlegt Gnapheus passage voor passage de excommunicatie.
Neem bijvoorbeeld het stuk waar hij ingaat op de passage waarin Briesmann

157Gnapheus, Antilogia, fol. A6r-A7v. Voor een goede indruk van dit deel van Antilogia, zie
paragraaf 1.1.
158Zie paragraaf 2.1. Zie ook Gnapheus, Antilogia, fol. B1r, over de doop van zijn jongste zoon.
159Vgl. Troost, Tobias ende Lazarus en de twee martelaarsverhalen.
160Gnapheus, Antilogia, fol. F4v: ‘deinde, quod illa ipsa quae tum mihi non improbabas thema-

ta, fanatismi nunc condemnas’. Waar wordt Briesmann nog meer van beticht? Gnapheus werpt
hem tevens voor de voeten dat hij de stellingen, die alleen aan hem toevertrouwd waren, door-
gespeeld heeft en heeft laten overschrijven, en dat door zijn aartsvijand Staphylus. Gnapheus,
Antilogia, fol. F4v-F5r: ‘Frid. Staphylo meo ex professo hosti’.
161Ook is de brief een document, en kweekt het zodoende betrouwbaarheid.
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hem uitmaakte voor een ongrijpbare woordkunstenaar. Daar doet Gnapheus
eigenlijk precies wat hij Briesmann kwalijk neemt: hij pleegt eenzelfde karak-
termoord en stelt dat theologen niet zouden moeten schelden als ‘een hoer of
een pooier’, maar met inhoudelijke argumenten moeten komen.

BRIESMANN:
Waarover wij hem in het bijzijn van de bisschop van Pomesania
[Speratus, VD] vriendelijk en broederlijk hebben vermaand, maar
Gnapheus met zijn welbekende raadselachtigheid en gladheid verzon
er toen een retorische uitleg bij die hij slinks toevoegde, waaruit de
uitzonderlijke sluwheid van de auteur opgemaakt kon worden, die
duidelijk naar dezelfde dweperse dwalingen rieken als de stellingen,
en hem geenszins vrijpleiten, maar veeleer de uitzonderlijke sluwheid
van de Auteur aantonen [...]162

Antwoord.
GNAPHEUS:
Eerst geselt u mijn stellingen zonder reden op een onwaardige en
overdreven manier, Briesmann, maar nu vaart u uit tegen mij als
auteur ervan, met een karrenvracht aan scheldwoorden in plaats van
met theologische ingetogenheid, wanneer u mij raadselachtig, glad,
gewiekst, dwepers, dwalend, en tenslotte sluw noemt. U lijkt me
eerder een hoer of een pooier, zo beheerst u de kunst van het schel-
den. Als u uw eigen beroep serieus genomen had, dan had u mijn
gladheid, raadselachtigheid, gewiekstheid en sluwheid aan kunnen
wijzen in die drie uitleggende verklaringen van mij (want meer heb
ik er niet ingediend, zoals u boven in paragraaf vier kunt zien) op
een heldere, welbespraakte en gepaste manier. Want beroepshalve
behoort een doctor te onderwijzen en niet te schelden, kwaad te
spreken of de tot dwalen geneigde geesten van mensen met schut-
tingtaal aan te vallen.163

162Gnapheus, Antilogia, fol. F8rv: ‘BRISMAN. De quibus etiam praesente Pomesamense, amice
a nobis fraterneque admonitus est, sed ipse Gnapheus consueta flexiloquentia et lubricitate sua
declaratorias suas propositiones callide tum assuendo affinxit, quae nihilosecius eiusdem plane
fanatici erroris gustum, atque themata ipsa redolent, atque ab erroribus non excusant, sed magis
peculiarem autoris versutiam indicant [...] ’.
163Gnapheus, Antilogia, fol. F8rv: ‘Responsio. GNAPHEUS. Paulo ante, mea themata te-

merè atque etiam indignè et praeter meritum flagellabas, Brismanne, hic autem in me illorum
autorem, plenis adeo conviciorum plaustris, pro theologica (scilicet) modestia inveheris, cum me
flexiloquum, lubricum, callidum, fanaticum, erroneum, denique versutum voces. Quam quidem
maledicendi artem cum meretricibus et lenonibus tu mihi videris communem habere. Alioqui, si
professionem tuam tueri voluisses, debebas meam lubricitatem, flexiloquentiam, calliditatem et
versutiam in tribus illis meis declaratoriis propositionibus admissas (plures enim non dedi, ut in
Actis superioribus sectione 4. est videre) clare, diserte, proprie et speciatim indicasse. Doctoris
enim ex professo est, docere, non calumniari, non maledicere, non conviciis errabundos hominum
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Hypocrisis, dat in 1543 opgevoerd werd en een jaar later gedrukt, en dat tegen
de auteur gebruikt werd in de rechtszaak, werd herdrukt in 1564. De herdruk
moet aan de rechtszaak en excommunicatie verbonden worden. Gnapheus
heeft er een nieuwe opdrachtbrief bij geschreven,164 waarin hij zijn Antilogia
nog eens dunnetjes overdoet en zich verdedigt tegen een van de aanklachten
die op Hypocrisis gebaseerd was.165 Ook is de brief een rechtstreekse aanval op
Staphylus, die (zoals tegen het einde van de brief vermeld wordt) weer bekeerd
is tot het katholicisme.166

2.5 Oost-Friesland en de latere reformatie in de Nederlanden

Oost-Friesland was net als Oost-Pruisen een seculiere staat die zich had los-
gemaakt van de Rooms-Katholieke Kerk. Graaf Enno, die van 1528 tot 1540
Oost-Friesland regeerde, introduceerde het lutheranisme in zijn graafschap.
Anders dan in Oost-Pruisen bleven andere protestantse stromingen zichtbaar,
daarom was en bleef de staat een toevluchtsoord voor religieuze ballingen.167

De gereformeerde gemeenten in de Nederlanden wendden zich tot Oost Fries-
land voor advies, leiding en studie. Tevens leverde men er veel drukwerk in het
Nederduits en Nederlands. Ook Gnapheus schrijft hier Nederlandstalig werk
voor de Nederlandse markt. Hij geeft zijn Troost ende spiegel der siecken op-
nieuw uit onder de titel Tobias ende Lazarus, en publiceert zijn beschrijving
van het martelaarschap van Jan de Bakker, alias Joannes Pistorius. Dat werk
wordt zowel in het Latijn als in het Nederlands uitgegeven. De Latijnse versie,
die eerder verscheen, wordt ook vertaald in het Nederlands en opgenomen in
de bekende bundel van martelaarsverhalen van Van Haemstede.168 Ook wordt
er een vertaling van Gnapheus’ hand gepubliceerd van de Latijnse preken van
Bullinger, de opvolger van Zwingli (Somma). Naast Nederlandstalig, schrijft

animos incessere’.
164De brief is gericht aan Andreas Muntzerus en en Iacobus a Suerin (Suerinum, de stad Schwerin,

Mecklenburg-Schwerin). Muntzerus was een oud-leerling van Gnapheus in Elbing (zie bespreking
Eloquentiae Triumphus en Foetura in 2.3), die het blijkens deze opdracht geschopt heeft tot
secretaris voor de Latijnse inkomende en uitgaande brieven (a libellis Latinis) van hertog Albrecht.
Ook was hij vanaf 1541 ondermeester aan het particularium in Koningsbergen, toen Gnapheus
als rector aangesteld werd. Zie Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 436 (nr. 1384). Muntzerus
heeft het stuk dus opgevoerd zien worden, en heeft het proces van dichtbij mee kunnen maken.
Gnapheus schrijft in de opdrachtbrief uit 1564 dat hij hem altijd bijgestaan en verdedigd heeft.
165Zie paragraaf 8.5.
166Zie paragraaf 9.6.
167Roodhuyzen behandelt de situatie in Emden en Oost Friesland kort en schrijft dat de lu-

theranen continu in conflict zijn met zwinglianen en andere gereformeerden. Roodhuyzen wijt
dit (overigens net als Gnapheus) aan het ‘leerstellige lutheranisme’. Oost-Friesland zou volgens
hem meer geneigd zijn tot zwinglianisme dan lutheranisme. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 68-69.
168Zie paragraaf 2.5.3.
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Gnapheus Latijns werk: polemisch werk tegen de Lutherse kerk in Konings-
bergen (Antilogia), en een lofdicht op de stad Emden. Tevens geeft hij een
aantal van zijn Latijnse toneelstukken opnieuw uit: Eloquentiae Triumphus,
Acolastus en Hypocrisis. De herdruk van Acolastus, en daarmee samenhan-
gend waarschijnlijk ook die van Eloquentiae Triumphus, die tegelijkertijd bij
dezelfde drukker werd gedrukt, was naar alle waarschijnlijkheid bedoeld voor
de Nederlandse elite.169

Eind 1547, ongeveer een half jaar na het ketterproces en zijn excommuni-
catie, vertrekt Gnapheus met vrouw en kinderen naar Oost-Friesland.170 Na
de dood van graaf Enno neemt zijn vrouw gravin Anna de bestuurlijke taken
van het graafschap waar (1540-1558). In 1540 stelt zij Johannes a Lasco aan
het hoofd van de evangelische kerk in Oost-Friesland.171 Hij introduceert Gna-
pheus aan het hof.172 Gnapheus wordt aangesteld als privéleraar van de drie
zoons van gravin Anna: Edzard, Kristoffel en Johan.173 Later krijgt hij ook
bestuurlijke en diplomatieke taken.174

Zo krijgt Gnapheus de opdracht om in Emden en Norden de eigendommen

169De herdrukken van de toneelstukken Acolastus en Hypocrisis worden in paragraaf 4.4 behan-
deld in het licht van de moraliteit en het Nederlandstalige zinnespel. In Hypocrisis worden de
typisch Nederlandse kenmerken verwijderd, in Acolastus juist toegevoegd, waarschijnlijk al naar
gelang het stuk bedoeld is voor een Duits dan wel Nederlands publiek.
170Zie paragraaf 2.4.1 op p. 68. Gnapheus schrijft in Antilogia dat hij pas in de winter naar

naar Oost-Friesland vertrok; hij zou dus geen bezoek aan de Nederlanden gebracht hebben, maar -
zolang hem dat nog niet verhinderd werd - zaken afgehandeld hebben in Koningsbergen. Babucke
beweert daarentegen dat Gnapheus Pruisen vrijwel meteen verliet. Bovendien oppert Babucke
dat Gnapheus, voordat hij zich voorgoed in Oost-Friesland vestigde, een kort bezoek aan de
Nederlanden bracht. In september 1547 zou hij dan weer terug in Oost-Friesland. Gnapheus,
Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8-9.

Voor dit gedeelte van Gnapheus’ levensbeschrijving werd zoals gezegd geen correspondentie of
ander archiefmateriaal verzameld. Dit omdat de tijd het niet toestond, en omdat deze periode niet
belangrijk is voor toneel en opinievorming. Gnapheus is niet langer verbonden aan een Latijnse
school, en schrijft hier geen Latijnse stukken meer; wel geeft hij hier zijn toneelstukken (en ander
werk) opnieuw uit, maar, zoals ik heb laten zien voor de herdruk van Hypocrisis van 1564, deze
heruitgaven zeggen soms meer over een eerdere periode. Ik baseer mij voor dit hoofdstuk voorna-
melijk op Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8-18. Volgens Babucke is
Roodhuyzens biografie summier over deze periode en baseert hij zich op E.F. Harckenroth (Acta
Borussica, 1732), waarin fouten staan en die sowieso slechts fragmentarische informatie geeft.
171Voor Johannes a Lasco (Pools: Jan  Laski, 1499-1560), zie NDB 13, p. 657-658; ADB 17,

p. 736-739; BBKL 4, 1190-1192; Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus, lemma
 Laski, Jan (II).
172Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8. A Lasco onderhield diplo-

matieke banden tussen Oost-Pruisen en Oost-Friesland en was vooral actief op theologisch en
wetenschappelijk (literair) gebied. Babucke stelt dat de hertog A Lasco een aanstelling aan zijn
universiteit had willen aanbieden, maar A Lasco’s zwingliaanse neigingen vielen er niet in goede
aarde. A Lasco keerde zich af tegen het “‘Lutheropapismus”’ in Koningsbergen, waarover hij op
de hoogte gehouden werd door de theoloog, professor en voormalig doopsgezinde Entfelder, en
Gnapheus.
173Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9. De oudste zoon Edzard

heeft Gnapheus slechts voor korte tijd onderwezen, de jongere grafen tot ze gingen studeren in
Straatsburg.
174Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9-10.
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van katholieke kloosters te inventariseren en de inkomsten daarvandaan uit te
geven aan armenzorg en onderwijs.175 Tevens bemiddelt hij in erfeniskwesties
en houdt hij zich bezig met handelsbetrekkingen over zee.176 Ook moet hij een
ruzie tussen gereformeerde en lutherse predikanten in Norden in Oost-Friesland
proberen te beslechten.177 De gereformeerde Fusipedius had de lutherse pre-
dikers Lemsius en Furstius ervan beschuldigd dat zij een eredienst vierden die
verdacht veel deed denken aan de katholieke mis.178 In 1553 komt het opnieuw
tot een uitbarsting tussen dezelfde personen, die waarschijnlijk alle drie even
temperamentvol geweest zijn. Gnapheus krijgt het niet voor elkaar de partijen
nader tot elkaar te brengen en hij geeft de bezwaren van beide partijen door
aan de vorstin.179

In deze periode richtte Gnapheus zich in zijn werk tot een divers publiek:
de lutherse elite in de Duitse landen (dit werk werd in de voorgaande paragraaf
besproken, omdat het werk de afwikkeling betrof van het ketterproces dat in
Koningsbergen tegen hem gevoerd is), de Nederlandse markt (dit betreft pam-
fletten in het Nederlands en het Latijn) en een lokaal publiek. Het Aembdanae
Civitatis >Egk¸mion (‘Loflied op Emden’) werd voor patronagedoeleinden ge-
schreven en zal vooral de geschoolde elite in Emden aangesproken hebben.

2.5.1 Loflied op Emden

Gnapheus’ Latijnse loflied op Emden en Oost-Friesland was een nieuwjaarsge-
schenk aan zijn pupillen, de zoons van gravin Anna, Kristoffel en Johan (aan
hen opgedragen op nieuwjaarsdag 1553, de twee grafen zijn dan 17 en 15 jaar
oud).180 Het gedicht wordt pas in 1557 gedrukt.181 Dat het tot een druk
kwam, lijkt alles te maken te hebben met de bruiloft van gravin Anna’s oudste
zoon Edzard en Catharina, de dochter van de Zweedse koning Gustav Wasa,
die lutheranisme aanhing en een gereformeerde echtgenoot voor zijn dochter

175Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 13-14. Zie ook Gnapheus,
Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. C6v.
176Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 13.
177Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 10-11. Roodhuyzen beschrijft

aanloop. A Lasco was al eerder in een meningsverschil met dezelfde lutherse geestelijken verwik-
keld geraakt. De lutherse prediker Lemsius weigerde bij synoden (coetus, de predikantenvereniging
ingesteld door A Lasco) aanwezig te zijn. Hij werd daarin gesteund door leraren en aanzienlijken.
Gravin Anna grijpt pas in wanneer A Lasco zijn ambt neerlegt en zij komt tegemoet aan zijn eis
dat men de eenheid niet mag tegenwerken en dat alle beelden uit de kerken verwijderd moeten
worden. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 70.
178Zijn apologie, waarin hij zijn beklag daarover doet, wordt door Roodhuyzen op p. 70-71

geparafraseerd.
179Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 11.
180Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. A2r. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civita-

tis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 10.
181Gnapheus’ Aembdanae Civitatis >Egk¸mion beslaat 40 pagina’s in het kleine octavoformaat

(fol. A4r-C7v). Aantal verzen in Babucke’s Duitse vertaling: 1094.
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Afbeelding 2.8: Titelpagina van Gnapheus’ Aembdanae Civitatis >Egk¸mion (1557).
Exemplaar Johannes A Lasco Bibliothek (JALB), Emden.
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zocht. Het huwelijk werd voltrokken in 1559, maar Gnapheus was er al sinds
1554 mee bezig. In 1566 ontving Gnapheus van de broer van de Zweedse koning
(Steen Erikson) een direct aanzoek, dat hij aan Anna doorgaf. Dan beginnen
de (geheime) onderhandelingen. In 1557 komen twee diplomaten naar Emden
om zogenaamd over handelsbetrekkingen, maar meer waarschijnlijk over het
huwelijk te overleggen.182 Het loflied werd gedrukt en aan de twee Zweedse
diplomaten opgedragen.183

Na een beschrijving van de stad en de geschiedenis van de stad, wijdt Gna-
pheus een aantal regels aan de vroegere vorsten, beginnend in de vijftiende
eeuw en eindigend bij graaf Enno, met wie gravin Anna getrouwd was. Deze
stamboom van de grafelijke familie wordt onderbroken door een relatief lang
intermezzo over de godsdienstige aangelegenheden in Oost-Friesland. Dit in-
termezzo bespreek ik hier nader vanwege de inhoud, maar ook vanwege het
gewicht dat de auteur zelf eraan lijkt te verbinden. Het belang van de passage
wordt namelijk onderstreept door de strategische plaats: tussen de lof op de
vroegere heersers, van wie de laatste zich tot het lutheranisme bekeerde, en
de nieuwe huidige, lutherse heersers in: gravin Anna, graaf Edzard II, haar
oudste zoon, en de grafen Kristoffel en Johan.

Het intermezzo, de beschrijving van de Reformatie in Oost-Pruisen, valt uit-
een in twee delen. In het eerste deel prijst hij de bewoners van Emden omdat
ze de evangelische beweging altijd trouw gebleven zijn en geloofsvluchtelingen
altijd welkom geheten hebben.184 De passage is uitgesproken antikatholiek. Zo
verwerpt Gnapheus de ‘verordeningen, dekreten, diploma’s en bullen’, mense-
lijke gebruiken die niet gestaafd kunnen worden door de Heilige Schrift en die
christenen behoren af te keuren.185 Wanneer tegen het einde van de passage de
armenzorg in Emden geprezen wordt, schrijft hij dat men veel beter de armen
kan helpen, dan wanneer men ‘zijn lichaam met veel striemen slaat of vaak

182Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 11-12. Naar aanleiding van het
huwelijk zal Gnapheus in 1560 een diplomatieke reis naar Zweden maken, omdat gravin Anna’s
zoon Johannes in een Zweedse gevangenis belandt vanwege een affaire met de jongere zus van
prinses Catharina. Gnapheus komt in juli in Zweden aan en eind dat jaar keert hij in Aurich
terug met Johannes. Als dank wordt Gnapheus benoemd tot “gräflichen Rentmeister in Norden”,
waar hij tot zijn dood gewoond heeft. Babucke, Lobspruch, p. 15-16.
183Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. A2v-A3v: ‘[Gnapheus] groet zijn meerderen

en vrienden, dhr. mr. Arnold Rosenberg uit Keulen en dhr. Martin Helsing, secretaris van de
koning van Zweden, werkzaam als Koninklijke diplomaten in Oost-Friesland’ (‘Clarissimis doctissi-
misque viris, Domino Arnoldo Rosenberg, Agrippinati, iurisconsulto, et Domino Martino Helsingo,
Regiae Serenitatis apud Suecos Secretario, legatione Regia in Frisia Orientali fungentibus, dominis
et amicis meis observandis Salutem Dat’).
184Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B7r-B8v. Zie ook Gnapheus, Aembdanae

Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, vv. 603-662.
185Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B7r: ‘Praesulis acta mali, decreta, diplomata,

bullae, / Scripturam praeter quicquid et ille cavet, Tartareo nobis qui foemine prodiit ortus, /
Cur non Christiadum sint anathema gregi’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion,
ed. Babucke, vv. 610-614.
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godsdienstige praktijken verricht die helemaal niet voorgeschreven zijn’.186 Hij
spreekt zich uit tegen strenge vervolging van dissidente groeperingen: men mag
ze niet ter dood brengen, maar ze moeten wel gemeden worden, of nog liever,
geleid en onderwezen.187

Ik huiver, telkens als ik me bedenk wat een trieste
strijd onze buurlanden onlangs ondervonden,
waar ze gelovigen hatelijk nazitten, wreed vervolgen,
gevangen zetten en doden met het zwaard.
Dergelijke zaken zijn in onze streken nooit getracht,
zo sterk is bij ons de godsdienstvrede.
Godsdienst veroorzaakt nooit partijstrijd; altijd is het
een slechte ziel en geest die dat soort dingen voltrekt.188

Het tweede deel gaat vervolgens in op de verdeeldheid binnen de evangelische
beweging. Gnapheus omschrijft een paar (volgens hem dwalende) religieu-
ze groeperingen: Epicureeërs,189 doopsgezinden,190 en profetische spiritualis-

186Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8r: ‘Fallor, an hac ratione deum propius
tibi iungas, / Illius et pacem demereâris magis, / Quam, si vel multa corpus vibice flagelles, / Vel,
non praeceptis multum operere sacris’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed.
Babucke, vv. 643-654.
187Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v: ‘Vitandas potius sectas quam morte pi-

andas / Tollere si nequeas corrigere artelicet’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion,
ed. Babucke, vv. 643-654.
188Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v: ‘Horresco, quoties repeto, quam tristia

nuper / Vicinus nobis proelia sensit ager. Dum sectarum homines odio insectatur, acerbe /
Persequitur, torquet carcere, et ense necat. / Talia sunt nostris numquam tentata sub oris, /
Pax adeo nobis Religioni[s] viget. Relligio causam nulli dat seditioni / Mens est atque animus
qui patrat ista, malus’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, vv.
695-701.
189Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v-C1r: ‘Hos Epicuri simus securos reddit,

at illi / Usque adeo bruta mente animoque stupent, / Ut nihil auditum verbi, aut pia dicta
morentur, / Imperio Christi qualiacumque sones’. De term Epicureeërs werd gebruikt door Luther,
Bullinger en Calvijn. Voor de periode van de Reformatie duidt Epicureeërs op een groep binnen het
spiritualisme. Williams verdeelt de spiritualisten in drie groepen; de Epicureeërs (ook ‘spirituele
libertijnen’ genoemd) vallen onder de ‘rationele spiritualisten’ of de ‘conformist Spiritualizers’.
Ze zijn gekant tegen een gevestigde geestelijkheid en kerk, die hun denkbeelden aan hen zouden
kunnen opdringen. Williams, Radical Reformation, p. 414-415, 423, 1298.
190Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. C1r. Volgens Babucke (Gnapheus, Aembda-

nae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 44) refereert Gnapheus in de tweede en derde passage
aan het doperdom. In de derde passage omschrijft hij inderdaad duidelijk de doopsgezinden (Sunt,
quibus est alia sanctum ratione retingi, / Publica quám Christi nomine sacra ferant, ‘Voor an-
deren is het godvruchtig opnieuw te dopen op een andere manier dan de gebruikelijke handelingen
in naam van Christus’). Maar de tweede passage is minder duidelijk, hier zou een andere, mij
onbekende groepering omschreven kunnen worden (de passage valt namelijk ook uiteen in vier
delen (dat maak ik op uit de woorden ‘er zijn er die’ en ‘er is iemand die’: Sunt, qui, Sunt, quibus
en Est, qui): ‘Er zijn er die opscheppen dat ze zuiver en zonder zonde leven, en dat bij hen geen
onvolkomenheid te vinden is, waarvoor ze berouw zouden moeten tonen, wat de geest zelf met de
doop zou verwateren, of wat de werkelijk heilige handelingen zouden goedmaken. Op deze manier
praten en doen ze eigenlijks niet anders dan het joodse volk zou doen in alle ijver’ (‘Sunt, qui se
iactent puros sine crimine vitae / Degere, et hinc maculae nil superesse sibi, / Quod metànoea
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ten.191 Verder heeft Gnapheus in Oost-Friesland, buiten de heruitgave van
verscheidene Latijnse toneelstukken, vrijwel alleen voor de Nederlandse markt
geschreven.192

2.5.2 Tobias ende Lazarus

Tobias ende Lazarus is een veel langere bewerking van Gnapheus’ eerste Ne-
derlandstalige pamflet Troost.193 Het heeft met drie dialogen dezelfde opbouw
als Troost. Het meest in het oog springende verschil is de inleidende opdracht-
brief aan de autoriteiten van de Nederlanden.194 In de opdracht bekritiseert
Gnapheus de rechtspraak in de Nederlanden, die bevooroordeeld zou zijn en
veel te streng waar het geloofszaken betreft. Gnapheus moet bekennen dat het
waarschijnlijk niet meevalt in deze tijden recht te spreken, maar toch noemt
hij de rechters ‘Nicodemissche raetsheeren’,195 die onschuldige Christenen ver-
oordelen op grond van koninklijke verordeningen, en niet op grond van begane
misdaden (‘om der heeren placaten meer, als om eenighe quade feyten’). De

premat, quod flumine spiritus ipse / diluat, aut vere mystica sacra pient. / Inde adeo haud aliter
sese iactantque geruntque, / Atque animo toti gens recutita forent’).
191Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v-C1r. Gnapheus, Aembdanae Civitatis
>Egk¸mion, ed. Babucke, vv. 707-724. De laatste regels zouden kunnen slaan op de doopsgezinde
en profetische spiritualist (term afkomstig uit Williams, Radical Reformation, p. 1298) David
Joris, die zich met Christus vergeleek en profetieën verkondigde. Zie Gnapheus, Aembdanae
Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 44. Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. C1r:
‘Ook is er een domoor en dwaas die zich vergelijkt met Christus, en opschept dat hij op zijn beurt
goddelijk gëınspireerd wordt, [en] zelfs met grote woorden krijst dat hij werkelijk Gods woorden
doorgeeft, daaraan te twijfelen is dus een onuitsprekelijk kwaad’ (‘Est, qui se Christo componat
stultus et excors, / Pneumatis et sancti iactet inire vices, / Ploeno etiam ore crepet, se oracula
reddere vere, / De quibus infandum sit dubitasse nefas’).
192Voor de heruitgave van Acolastus zie paragraaf 4.4. Voor de twee heruitgaven van Eloquentiae

Triumphus zie paragraaf 2.3.1 eerder in dit hoofdstuk. Voor de heruitgave van Hypocrisis zie
paragraaf 4.4 en 9.6.
193Gnapheus, Tobias ende Lazarus (Emden: Gellius Ctematius / Gillis van der Erven / Egidius

Ervius, 1557). Het werk beslaat 219 pagina’s in het octavoformaat (fol. A1r-N6r). Volgens Babuc-
ke (Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9) werd deze nieuwe uitgave van
Troost in de eerste weken na Gnapheus’ aankomst in Emden vervaardigd. Al zou het interessant
kunnen zijn om te vergelijken wat Gnapheus zijn Nederlandse publiek bij aanvang van de vroege
reformatie rond 1530 voorschotelt, en wat bij aanvang van de tweede, calvinistische reformatie, in
verband met de tijd en de geringe relevantie voor mijn onderzoek, zullen de verschillen tussen de
twee versies hier niet toegelicht worden.
194De opdracht (fol. A2r-A7v) aan de rechterlijke autoriteiten in de Nederlanden is gedateerd

20 september 1557 (Datum Embden den 20. dagh van September, ANNO. 1557): ‘De Edele
vermoghende ende vorsichtige Heerenoversten Raedt ende anderen K.M. Raeds persoonen in den
Hove van Hollandt, Zeelandt, ende Frieslandt, mijn gunstighe Heeren, wensche ik ghenade ende
vrede door Jesum Christum onzen eenighen Heijlandt ende Saligmaker’. De opdrachtbrief bevat,
net als Antilogia, een uitgebreide autobiografische passage, die met name voor de periode in de
Nederlanden tot 1531 veel (zij het subjectieve) informatie over Gnapheus’ leven geeft.
195Wellicht een calvinistische term. ‘Nicodemisme’ of te wel uiterlijk conformisme werd door

Calvijn scherp veroordeeld. Gnapheus suggereert met de term dat de rechters en bestuurders van
de Nederlanden even grote ‘ketters’ waren als degenen die ze veroordelen, maar het verborgen
wisten te houden voor de buitenwereld.
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vraag rijst of de opdracht serieus genomen kan en mag worden.196 Zou hier
werkelijk sprake zijn van patronagedoeleinden? Of zou de opdracht fictief en
zogenaamd lovend kunnen zijn? Een retorisch strategische zet om de kritiek
te verpakken en te presenteren als een serieuze opdracht waarin Gnapheus be-
grip en goede wil toont. Een manier waarop Gnapheus hen onder druk kan
zetten en berispen. Het daadwerkelijke publiek zou dan veeleer bestaan uit de
‘slachtoffers’ van de ‘nicodemische raadsheren’. Het bekende martelarenboek
van Van Haemstede had een vergelijkbare opdrachtbrief, die eveneens gericht
was aan de bestuurlijke en rechterlijke macht in de Nederlanden, waar in deze
auteur net als Gnapheus een oproep doet aan de bestuurders van het land om
niet langer mee te werken aan de vervolgingen.197

2.5.3 Het martelaarsverhaal van Pistorius

Tussen 1552 en 1554 liet Gnapheus het Nederlandstalige martelaarsverhaal
publiceren van Johannes Pistorius (in het Nederlands: Jan de Bakker, 1499-
1525), een priester uit Woerden en net als hij zelf lid van de Delfts-Haagse
kring.198 De Latijnse versie van het martelaarschap kwam in Oost-Pruisen tot
stand en was al in 1546 in druk uitgegeven in Straatsburg.199 Met zijn uitgave

196Roodhuyzen neemt de dedicatie serieus, aangezien hij schrijft dat hij daarom geloof hecht
aan Gnapheus’ ongelofelijke verhaal van het worstje, omdat Gnapheus de opdracht gericht heeft
aan het bestuur van de Nederlanden, die hij voor zijn zaak wilde winnen en die hij nooit zou
voorliegen. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 24.
197Ook Jelsma neemt, net als Roodhuyzen, de onpersoonlijke en aanvallende opdracht serieus.

Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 232-233: ‘Ook bij Adriaan van
Haemstede heeft dit motief [propaganda voor andersdenkenden, VD] meegespeeld. Zijn werk
was niet enkel bestemd voor de eigen gemeenteleden. Hij begint met een ‘Vermaninghe tot de
Overheyt.’ Vermanend richt hij zich tot de hele stad Antwerpen met een bewogen oproep: “het
bloet der Martelaren vloeyt over uwe straten. (...) Daerom bekeert u noch van uwe boosheyt,
ende staet af: want het en is noch niet te spade: of anders, u verderffenisse is naerder dan ghy
wel weet...”.
198Gnapheus, Een suverlicke ende seer schoone disputacie. De hele titel luidt: ‘Een suverlicke

ende seer schoone disputacie, welcke gheschiet is in den Haghe in Holland, tusschen die ketter-
meesters ende eenen Christelijcken priester ghenaemt Jan van Woorden, aldaer ghevanghen ende
oock verbrant, welcke questien al wel ghenoteert gheweest zijn van eenen wel gheleerden man
anno duysent vijfhondert XXV, den vijfthienden dach Septembris by my Peeter Stesser, alias
Lodowijck Hetser’. De tekst is gedeeltelijk beschikbaar in Fredericq, CDI , dl. IV, p. 453-495
(nr. 379). Fredericq omschrijft het werk als volgt (p. 495-496): ‘Uiterst zeldzaam drukje van 40
ongenummerde folios, waarvan het enig bekend exemplaar berust in MNL te Leiden. Het werd
tussen 15 september 1525 en 1 december 1529 te Emden gedrukt bij Nicolaas van Oldenborch’.
Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’ stellen dat het pas ca. 1552-1554 gedrukt werd.

Voor Pistorius, zie paragraaf 2.2.
199Gnapheus, Johannis Pistorii [...] Vita (Straatsburg: Rihel, 1546). De hele titel luidt: ‘Het

Leven van Johannes Pistorius uit Woerden, de eerste Hollander die verbrand werd vanwege zijn
geloofsovertuiging, geschreven door Gulielmus Gnapheus uit Den Haag in het jaar 1525, maar nu
voor het eerst aan het licht gebracht door een geloofsijveraar’ (‘Johannis Pistorii a Worden, ob
Evangelicae doctrinae assertionem, apud Hollandos primo omnium exusti, Vita: Per Gulielmum
Gnapheum Hagiensem anno M.D.XXV. conscripta, sed nunc primum a quodam pietatis studioso
in lucem edita’). De tekst is gedeeltelijk beschikbaar in Fredericq, CDI , dl. IV, p. 406-452 (nr.
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van het martelaarsverhaal was Gnapheus zeer ‘en vogue’. Er circuleerden veel
van dit soort pamfletten in de Nederlanden en de Duitse gebieden,200 en er
verschenen verzamelingen van deze afzonderlijke verhalen. Zo liet de lutherse
theoloog Lodovicus Rabus (1524-1592) van 1552 tot 1558 zijn Historien der
Heyligen drukken,201 en Van Haemstede stelde een Nederlandstalige marte-
larenverzameling samen die in 1559 gedrukt werd, wellicht in Emden, waar
Gnapheus toen woonde en werkte.202 Blijkbaar was er een grote markt voor.

Rabus, en indirect ook Van Haemstede, gebruikten Gnapheus’ pamflet bij
het schrijven van hun eigen boeken. Rabus deelt mee dat Gnapheus’ pamflet
als basis heeft gediend voor zijn relaas van het martelaarschap van Pistorius.203

Van Haemstede heeft het verhaal van Rabus gebruikt voor zijn Nederlandsta-
lige martelarenverzameling.204

De Latijnse versie bestaat uit vijf delen: een opdrachtbrief aan de lezer over
het nut van het werk; een biografie; een apologie waarin Gnapheus het priester-
huwelijk, een van de beschuldigingen aan het adres van Pistorius, verdedigt;205

een minutieuze beschrijving van de verhoren die de inquisiteurs Pistorius af-
genomen hebben,206 en tenslotte de beschrijving van zijn terechtstelling en

378).
200Zie Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 264-269, waarin hij bijvoor-

beeld een vlugschrift noemt, toegeschreven aan Luther, over het martelaarschap van de augustijner
monniken in Antwerpen in 1523 genoemd wordt, Der actus und handlung der degradation [ont-
wijding, VD] und verprennung der christlichen dreien Ritter und merterer Augustiner ordens
geschehen zu Brussel en een Latijns pamflet over hetzelfde martelaarschap Historia de duo-
bus Augustiniensibus ob Evangelii doctrinam exustis Bruxellae. Zie voor deze pamfletten ook
Fredericq, CDI , dl. IV, p. 199-202, Pijper & Cramer, BRN , dl. VIII, p. 13-19 en 32-54.
201Rabus, Historien der Heyligen, Ausserwölten Gottes Zeugen, Bekennern und Martyrern

[...] beschriben (1552-1558).
202Adriaan Van Haemstede, De Geschiedenisse ende den doodt der vromer Martelaren, die

om het ghetuyghenisse des Evangeliums haer bloedt ghestort hebben, van den tijden Christi af,
totten Jare M.D.LIX. toe, by een vergadert op het kortste (1559). Andere bekende martelaars-
boeken uit dezelfde tijd zijn: J. Crespin (1520-1572), Le Livre de Martyrs (1554), en John Foxe,
Commentarii Rerum in Ecclesia Gestarum (1563).
203Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 265.
204Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 265-266: ‘Van Haemstede heeft

dit verhaal wel in heel sterke mate ingekort, wellicht omdat het geschrift van Gnaphaeus algemeen
bekend geworden was. Wat hij Jan de Bakker laat zeggen, komt overigens wel letterlijk overeen
met de tekst van Rabus’.
205Fredericq, CDI , p. 411. De titel van dit deel luidt: ‘Het tweede deel van dit boekje [een

standaardterm voor een pamflet] bevat een verdediging van de zaak tegen Pistorius uit Woerden,
waarin dat zeer verderfelijke celibaat van de priesters weerlegd wordt door Guilhelmus Gnapheus’
(‘Altera huius libelli sectio defensionem habet pro causa Joannis a Woerden, qua pollutissimus
ille sacerdotum coelibatus varie confutatur, per Guilhelmum Gnapheum’). Buiten de titel heeft
Fredericq de verdediging niet opgenomen en vermeldt slechts in een noot: Hier volgt eene ver-
handeling van Gnapheus over het coelibaat der priesters. Een parafraserende vertaling van de
verdedigingsrede is beschikbaar in Gunst, Johannes Pistorius Woerdensis, p. 219-242. Ook
speculeert Gunst of de rede daadwerkelijk tijdens de rechtsgang gebruikt is.246-301.
206Fredericq, CDI , dl. IV, p. 412-449. Zie ook Gunst, Johannes Pistorius Woerdensis, p.

246-301.
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dood.207 Martelaarsverhalen zijn stichtelijke literatuur met een didactische
functie; net als in catechismussen worden leerstellingen in vraag en antwoord
gepresenteerd.208 Gnapheus is zich van deze functie terdege bewust.209

Gnapheus eindigt het Nederlandstalige en Latijnse pamflet met de publieke
executie van Pistorius. Net als de augustijner monniken die in 1523 in Antwer-
pen terechtgesteld waren, werd ook Pistorius die een rooms-katholiek priester
was eerst officieel ontwijd. Maar daar blijft het niet bij.

Bovendien werd hij geprofaneerd door [bisschop, VD] Jacob de Rid-
der; ontwijd noemen ze dat. Want met inachtneming van het ce-
remonieel werd hem zoals gebruikelijk is zijn priestergewaad uitge-
trokken, werd hij kaalgeknipt en publiekelijk ten toon gesteld. En
toen hij zijn geestelijke kleding uitgetrokken had, dat hij tijdens het
degraderen als verwenst met woede weggelegd had, zei hij: “En nu
lijk ik veel meer op een christen in deze kleding, hoewel wereldlijk,
dan daar even”. Kort daarop werd hem een gele trui aangetrokken,
en hij zei: “Met deze kleding word ik net als Christus bespot, dat
is goed.” Op zijn hoofd zette men een muts met oorflappen van
dezelfde kleur, zodat hij er voor alle toeschouwers uit zou zien als
een zot. Gekleed in deze ongewone en ongekende kledij en behan-
deld als uitschot, hoorde [Jan de Bakker, VD] de Woerdenaar zijn
veroordeling voorgelezen door de secretaris [Nicolaas, VD] van Dam

207Fredericq, CDI , dl. IV, p. 450.
208Zie Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 231-233.
209Zie Fredericq, CDI , dl. IV, p. 407: ‘Want buiten het feit dat een zorgvuldige lectuur van de

verhalen het oordeel scherpt, het karakter vormt, het vermogen te onthouden prikkelt en bovenal
inzicht vergroot, laten de voorbeelden van de echte heiligen en de overwinningen van de martelaars
van de eervolle Christus ons niet alleen Gods barmhartigheid jegens ons en de deugd van het
christelijke geloof zien, maar zij geven ons ook de sporen en zetten ons in hoge mate aan tot liefde
voor God en een onwankelbaardere geloofsovertuiging, en dwingen ingeslapen overtuigingen uit te
breken in lofprijzingen van de goddelijke naam.

Dat was de reden waarom ik mij gewaagd heb aan de taak het leven en de dood van de beste
man en zeer standvastige martelaar van Christus te schrijven, samen met de redetwisten die hij in
de gevangenis hield met de Leuvense sofisten’ (‘Nam praeterquam quod diligens hystoriarum lectio
iudicium acuit, ingenium excolit, memoriae vim excitat et prudentiam imprimis auget, divorum
certe exempla et insignis martyrum Christi victoria non modo divinam erga nos benignitatem et
fidei christianae virtutem nobis ob oculos ponit, verum etiam ad amorem Dei et constantiorem fidei
nostrae confessionem, ceu calcaribus quibusdam, vehementer nos extimulat et in divini nominis
laudes resides animos assurgere cogit.

Haec ea causa fuit, cur optimi viri et constantissimi martyris Christi Joannis Pistorii vitam et
obitum, unacum disputationibus cum sophistis Lovaniensibus ab ipso in carcere habitis, conscri-
bere sim agressus’. En aan het begin van de beschrijving van de verhoren, schrijft Gnapheus dat
hij deze uit eerste hand vernomen heeft. Dat men de verhoren moet zien als een spiegel, waarin je
kunt zien hoe een ware christen zich ten overstaan van de inquisiteurs dient te gedragen. Frede-
ricq, CDI , dl. IV, p. 411: ‘Observet autem studiosus lector, quid quisque dicat, ne qua fiat, ut si
parum attente legat et observet, quid, cui, a quo respondeatur, minorem fructum et utilitatem ex
horum congressuum accipiat’). Ook zou een dergelijk werk, vergelijkbaar met de heiligenlevens,
bij uitstek geschikt zijn om de leerstellingen des te beter te kunnen onthouden, etc.
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met een vrolijk en opgelucht gezicht aan.210

Ik kan mij niet aan indruk onttrekken dat de terechtstelling zoals Gnapheus
die hier voorstelt zijn weerslag heeft gehad op het Latijnse toneelstuk Moro-
sophus.211 In het toneelstuk spelen het personage van de zot en zijn karakte-
ristieke kleding een belangrijke rol. Het personage Sophia wordt door iedereen
veracht en is gekleed als zot, toch stelt zij de wijsheid van God voor. Pistorius
zou dan met haar vereenzelvigd moeten worden.

Na 1564 maakte Gnapheus geen diplomatieke reizen meer, maar bleef hij rustig
in Norden als rentmeester. Tevens nam hij de taken waar van secretaris:
hij diende verslag uit te brengen aan het hof in Aurich van rechtszaken.212

Ook zou hij burgemeester geweest zijn.213 Omdat Gnapheus als overwinnaar
uit de strijd kwam in een ruzie met de strikt lutherse prediker Ligarius, die
de strijd tegen Nederlandse geloofsvluchtelingen nieuw leven in probeerde te
blazen, moet hij wel een invloedrijk en aanzienlijk man geweest zijn. Gnapheus
liet de man weten dat hij de kerkelijke vrede moest bewaren en voegde daar
dreigementen aan toe. Ligarius luisterde niet, en werd niet veel later afgezet.214

In 1566 werd in Norden een Latijnse school gesticht. Er is niets bekend over
de rol die Gnapheus daarbij speelde. In Aembdanae Civitatis >Egk¸mion noemt
Gnapheus de Latijnse school te Emden en de te stichten school in Norden in
zijn lofprijzing van gravin Anna.

2.5.4 Somma des Christlichen Religions

Gnapheus stierf op 29 september in 1568 in Norden. Zijn laatste werk was
een theologisch traktaat, Somma des Christlichen Religions getiteld.215 Het is
210Gnapheus, Johannis Pistorii a Worden [...] Vita, in Fredericq, CDI , dl. IV, p. 451: ‘Sub

haec prophanatur a suffragatore Jacobo Riddero: degradari vocant. Nam, adhibitis ceremoniis,
panoplia sacerdotali de more exuitur, raditur et spectaculi vice proponitur. Exutus iam amictu
ecclesiastico, quem ut execratum inter degradandum indigne summovebat: “Et iam (inquit) pro-
pius Christianum refero hoc meo, quamvis profano vestitu, quam paulo ante”. Mox veste gilva
circumdatur [...] “Euge, inquit, haec mihi vestis illusioni erit cum Christo: bene habet.” Capitis
quoquo vertici eiusdem coloris pileum imponitur auriculare: ut morionis specie cunctis visentibus
appareret. Hoc tam raro tamque novo amictu contectus, et ut mundi peripsema habitus Wordenas,
hilari atque alacri vultu sententiam mortis per Dammium a libellis pronunciatam excepit’.
211Meer over deze parallel (en intertekstualiteit in ruime zin waarbij ook gekeken wordt naar

rituele gebeurtenissen en de dramatisering ervan) in paragraaf 10.3.
212Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 16. Zo moest hij ooggetuigen-

verslagen over een moord vastleggen en het strafblad (“die Antecedentien”) van een dievegge, die
in Emden in hechtenis genomen was maar afkomstig was uit Norden, nagaan.
213Of Gnapheus burgemeester geweest is, geopperd door Harkenroth, kan Babucke niet staven

op grond van documenten. Hij wijt het aan een misverstand: in later tijd zullen er verscheidene
burgemeesters met de naam Gnapheus zijn.
214Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 76-78.
215Gnapheus, Somma des Christlichen Religions beslaat 250, II fol pagina’s in het kleine, hand-

zame octavoformaat. De volledige titel luidt ‘Somma des Christlichen Religions, uut den Overlant-
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Zwinglianen.

Het zwinglianisme onderscheidt zich van het lutheranisme door zijn avond-
maalsleer. Ook de sacramentariërs verschilden op dat punt van mening met
de lutheranen. Luther noemt daarom zowel Karlstadt als Zwingli sacra-
mentariërs; ook maakt hij Zwingli uit voor ‘Schwärmer’. De zwinglianen in
Zwitserland hadden zelf ook niet veel op met andersdenkenden, zij hebben
- net als de lutheranen - dopers vervolgd en ter dood gebracht.
Er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat Gnapheus’ religieuze denk-
beelden overeenkwamen met die van Zwingli. Zo was Gnapheus lid van de
Delfts-Haagse kring, waarbinnen het traktaat van Hoen over het avondmaal
opgesteld werd, hij voegde zelfs een grafdicht voor Hoen toe aan de Latijnse
komedie Morosophus (zie paragraaf 7.4.3), en hij vertaalde Bullingers preken
(Somma). Ook kan het bijna geen toeval zijn dat Staphylus het verhoor toe-
spitst op juist Gnapheus’ ideeën over het avondmaal (Gnapheus, Antilogia,
fol. C5rv, zie ook paragraaf 8.3).
Anderzijds kan het lidmaatschap van de Delfts-Haagse kring, de bewondering
voor Hoen en het verhoor over zijn avondmaalsopvattingen eveneens wijzen
op de ideeën van Karlstadt en de sacramentariërs, of zelfs de dopers. Vrijwel
alle leden van de Delfts-Haagse kring worden sacramentariërs genoemd en
de avondmaalsleer van Zwingli komt sterk overeen met die van de sacra-
mentariërs en de dopers. Bij het verhoren van dopers was het avondmaal
eveneens een veelvoorkomend onderwerp.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Huldrich Zwingli (1484-1531) en Heinrich
Bullinger (1504-1575).

Verspreidingsgebied: Zwitserland, Engeland en de Nederlanden.

Schema 2.9: Zwinglianen.

een Nederlandse vertaling van Bullingers Summa Christlicher Religion (1556).
Heinrich Bullinger was de opvolger van de reformator Zwingli. Bullingers Sum-
ma Christlicher Religion is weer een kort uittreksel in het Duits van een verza-
meling van 50 preken over de belangrijke dogmatische en ethische onderwerpen:
Bullingers Sermonum Decades Quinque (1552). Deze vertaalde preken zouden
in de Nederlanden bekend komen te staan onder de naam ‘Huisboek’.

2.6 Conclusie

Gnapheus was een geëngageerd auteur, met oog voor de actualiteit. Of hij nu
schreef vanuit zijn achtergrond als docent, of welbewust als polemist de arena

schen overgheset, door Wilhelmus Gnapheus’. Het is gedrukt in 1562, waarschijnlijk in Emden.
Het wordt kort besproken in Heijting, De Catechismi en confessies, p. 360.
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betrad, vrijwel al zijn werk kenmerkt zich door religieuze thematiek. Hij sloot
aan bij bestaande controversen, en had ook zelf polemieken te voeren. Zo voert
Gnapheus met zijn Troost campagne tegen de uiterlijke godsdienstbeleving
in de rooms-katholieke kerk. Zijn verweerschrift Antilogia is dan weer een
voorbeeld van een polemiek waarin hijzelf verwikkeld was. In dit werk spreekt
Gnapheus zich uit tegen de lutherse geestelijken in Koningsbergen. In de
heruitgave van Troost, zijn Tobias ende Lazarus, doet hij hetzelfde, maar dan
tegen de Nederlandse autotiteiten, en zo wordt de heruitgave persoonlijker dan
de eerste (overigens ook anoniem uitgegeven) uitgave, Troost.

Paraenesis en Foetura zijn de uitzondering op de regel. Al prijst Gnapheus
in Paraenesis ook de lutherse hertog Albert, door hem onder de beschermers
van literatuur en wetenschap te plaatsen, toch moeten deze twee werken alleen
met de schoolpraktijk en het humanisme in verband gebracht worden. Zij heb-
ben geen actuele godsdienstige component. Zowel Paraenesis en Foetura, als
het toneelstuk Eloquentiae Triumphus zijn in druk uitgegeven in het duurdere
quartoformaat. Ze zullen daarom niet ook daadwerkelijk op school gebruikt
zijn, maar ze zijn wel als reclamemateriaal gebruikt om de Latijnse school in
het zonnetje te zetten.

Het Aembdanae Civitatis >Egk¸mion is wat betreft genre vergelijkbaar met
Paraenesis, een onschuldige lofprijzing an zijn weldoeners. Toch heeft dit
werk wel weer een godsdienstige kant: Gnapheus prijst ook de relatieve rust
en gewetensvrijheid in Oost-Friesland. De verdeeldheid, strijd en terechtstel-
lingen zijn aan Oost-Friesland voorbij gegaan. Dit verschil zal veroorzaakt zijn
door de omstandigheden. Het stadsbestuur van Elbing most uiteindelijk toch
verantwoordelijkheid afleggen aan de Poolse kroon. Oost-Friesland was een
seculiere staat geworden, en de druk is gebruikt om de staat aan te prijzen bij
het koninkrijk van Zweden, dat luthers was. Het is dus niet meer dan logisch
dat, althans in de druk, de godsdienstige component toegevoegd werd.

Het overduidelijk engagement van Gnapheus’ andere geschriften nodigt uit
tot een onderzoek naar het engagement in zijn toneelstukken. Een verslag van
dat onderzoek volgt in de volgende hoofdstukken. De toneelstukken kenmerken
zich immers door een religieuze onderwerpskeuze, waarin de betrokkenheid met
actuele kwesties zeker niet bij voorbaat uitgesloten mag worden.
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Hoofdstuk 3

Acolastus: de verloren zoon en Luthers

De servo arbitrio

3.1 Inleiding

Acolastus is Gnapheus’ bekendste toneelstuk. Deze bestseller werd talloze
malen herdrukt, vertaald, bewerkt en opgevoerd. Acolastus dramatiseert de
Bijbelse gelijkenis van de verloren zoon, een populair thema in de zestiende-
eeuwse kunst en cultuur.1 Deze parabel werd in de periode van de Reformatie
vaak gebruikt voor antiklerikale polemieken.2 Gnapheus’ sympathie voor de
Reformatie was groot, evenals zijn afkeer voor de katholieke kerk, toch lijkt
hij zich met zijn Acolastus op de vlakte te houden: hij gaat een regelrechte
polemiek tussen katholicisme en protestantisme uit de weg en zegt in de proloog
expliciet dat hij geen nieuwe leerstellingen op de planken zal brengen, maar
een oud en welbekend verhaal.3

Een netelige kwestie is dus de vraag of Acolastus een antikatholiek strijd-
schrift was of juist een neutraal en verzoenend toneelstuk waarin zowel ka-
tholieken als protestanten zich konden vinden. De achtergrond van de auteur
doet het eerste vermoeden, maar zijn expliciete ontkenning in de proloog en
de receptie van het Latijnse toneelstuk wijzen op het laatste. Uit de herop-
voeringen, vertalingen en bewerkingen van Acolastus blijkt namelijk dat het
stuk even geliefd was bij katholieken als protestanten. Al deze voorbeelden
ondersteunen de these dat Gnapheus in het stuk geen overduidelijk evange-
lisch standpunt inneemt. Vrijwel iedereen van welke religieuze overtuiging dan

1Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 32-74. Zie paragraaf 3.3.
2Zie paragraaf 3.4.
3Zie paragraaf 3.4. Voor Gnapheus’ afkeer voor de Kerk, zie bijvoorbeeld paragraaf 2.2.2 en 2.3.
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ook voelde zich in principe door Gnapheus’ verloren-zoon-stuk aangesproken.4

Toch vertegenwoordigt Acolastus wel degelijk evangelische standpunten.5 Te-
vens gaat Gnapheus in op de controverse tussen Erasmus en Luther over de
vrije dan wel slaafse wil.6 Hij neemt in deze polemiek het lutherse standpunt
in, en zo neemt hij - anders dan Erasmus - afstand van de katholieke kerk.
Ook blijkt uit een aantal publieksreacties dat het drama ook in de zestiende
eeuw al te boek stond als typisch reformatorisch.

3.2 Inhoud en opbouw

In het eerste bedrijf maakt het publiek kennis met de hoofdpersoon Acolastus
(‘Onhandelbaar’). Deze Acolastus denkt dat hij zijn vader te slim af is en hem
zijn deel van de erfenis listig ontfutseld heeft, maar het publiek heeft al gehoord
dat dit de vooropgezette bedoeling van zijn vader Pelargus was. Diens vriend
en raadsman Eubulus (‘Goede Raad’) had hem namelijk geadviseerd zijn zoon
te laten gaan, zodat hij desnoods kwaadschiks zal leren dat zijn vaders zorg en
bemoeizucht zo slecht nog niet is (I.1). Voordat hij op pad gaat krijgt Acolastus
de verwachte en gevreesde preek van zijn vader (I.3). Ook krijgt hij bij zijn
vertrek een Bijbel mee om zijn gedrag te kunnen toetsen. In de laatste scène
van het eerste bedrijf gaat Acolastus bij zijn vriend Philautus (‘Eigenliefde’
of ‘Egöısme’) langs om zijn gewonnen vrijheid te vieren. Philautus gooit de
Bijbel weg en zal Acolastus źı́jn wetten en leefregels leren (I.4). Acolastus’
vader Pelargus is een allegorische representatie van God; Philautus moet als
de tegengestelde kracht, de duivel, gëınterpreteerd worden.7

Omdat Acolastus de raad van zijn vader letterlijk naast zich neergelegd
heeft en die van Philautus in de armen sluit, raakt hij in de problemen -
volgens Atkinson noodzakelijkerwijs.8

4Vgl. Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704. Parente, Religious Drama, p. 62, 76.
5Zie paragraaf 3.4.
6Zie paragraaf 3.4.1. Zie ook Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 51-67.
7Macardle, Allegory of Acolastus, p. 8. Zie ook II.3 (een monoloog van Acolastus): ‘nu mijn

Philautus mij van goed en kwaad / volledig inzicht schonk’ (‘Postquam meus Philautus subiecit
mihi boni et mali / Rationes omnes’), een verwijzing naar Genesis 2:9 en 3:5, waar de duivel de
mens verleidde om de vruchten te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, terwijl
God dat verboden had. Vertaling van Minderaa (Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 126).
Zie ook paragraaf 4.4.

8Atkinson is van mening dat Aristoteles’ wet van waarschijnlijkheid of noodzaak van groot
belang is voor de interpretatie van het stuk. Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 6-22, in het
bijzonder p. 8.

Atkinson geeft - terecht - toe dat directe invloed van Aristoteles onwaarschijnlijk is (noot 2 op
p. 22, en p. 15). Maar omdat de aristotelische terminologie die hij gebruikt, zoals ‘omslag’ en
agnitio (‘zelfinzicht’), ook voorkomen in Donatus’ commentaar op Terentius’ komedies (Commen-
tum Terenti), is het zeer waarschijnlijk dat Gnapheus ermee bekend was. In zijn Morosophus
en Antilogia komt bijvoorbeeld het woord catastrophe voor, wat er inderdaad op wijst dat hij
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Hij valt in handen van de twee profiteurs Pantolabus (‘Gauwdief’) en Pam-
phagus (‘Veelvraat’). Deze tegenspelers worden in het tweede bedrijf aan het
publiek voorgesteld. De scène begint met een monoloog van Pantolabus, een
gerüıneerde rijke jongeman, die een arm en hongerig bestaan leidt nadat hij
zijn geld verspild heeft aan eten, drinken en dobbelen (II.1). Acolastus en
Pantolabus worden zo direct aan elkaar gespiegeld: Acolastus is zojuist van
huis vertrokken om in een ver land een losbandig leven te leiden; Pantolabus
is al zijn geld verloren en leidt een miserabel bestaan. Pantolabus’ functie in
het verhaal is het voorspellen en voorbereiden van Acolastus’ val.9 Behalve
door parallellie wordt ook in voorspellingen aangekondigd dat het slecht af zal
lopen met Acolastus. In het tweede bedrijf vertelt het personage Pamphagus
bijvoorbeeld dat hij gedroomd heeft dat vandaag zijn tafel gedekt zal zijn en
het dobbelspel hem een fortuin zal brengen (II.1).10

Acolastus eindigt in de herberg van Sannio, die op zijn verzoek de prostituee
Lais (Grieks voor ‘Lust’) laat komen (II.5). Na een uitgebreide maaltijd (III.4,
een interieurscène),11 maakt Acolastus een ommetje met Lais om de slaven tijd

Donatus kende en gebruikte. Gnapheus, Morosophus, fol. A4r. Gnapheus, Antilogia, fol. C5v.
Atkinson demonstreert dat Acolastus een aristotelische dramatische opbouw heeft van een fout

of misstap bij de hoofdpersoon (bij Donatus error genoemd), peripetie die bij voorkeur samenvalt
met agnitio, wat leidt tot de ontknoping (bij Donatus catastrophe genoemd). De gebeurtenissen
volgen elkaar op bij de wet van waarschijnlijkheid of zelfs noodzaak. Atkinson interpreteert Gna-
pheus’ Acolastus als een parodie op de tragedie (Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 6, 11),
met aan het einde van het stuk (V.5), een deus ex machina die verantwoordelijk is voor de ontkno-
ping. Gnapheus, Acolastus (1529), p. D8v; Gnapheus, Acolastus (1555), fol. D5r: ‘Verloren ben
ik, als geen god / ter redding mij als door een wonder nog verschijnt’ (‘Nullus sum, si non quispi-
am / Deus mihi, ceu �pì mhqan¨, appareat’). Vertaling van Minderaa (Gnapheus, Acolastus, ed.
Minderaa, p. 237). Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 20-21. Eerst wordt de hoofdpersoon
Acolastus verheven tot koninklijke glorie - er worden inderdaad, zoals Atkinson opmerkt, talloze
toespelingen gemaakt op zijn rijkdom, koningschap en zelfs goddelijke status (in tragedies spelen
koningen en goden de hoofdrol, in komedies de man van de straat) - vandaaruit komt hij ten val
(peripetie). Zijn val leidt tot zelfkennis (agnitio) en zijn terugkeer naar de vader. Door middel
van parallellie en voorspellingen wordt zijn val voorbereid, en als het ware noodzakelijk of ten
minste waarschijnlijk gemaakt.

9Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 12-13. In paragraaf 4.4 zal blijken dat Pantolabus
samen met Pamphagus ook de traditionele rol van ‘de verleidende krachten van het kwaad’ uit
het volkstalige toneel op zich neemt, en dat hij dus ook een andere dramatische functie vervult.
Atkinson laat doorschemeren dat het paar van samenzweerders (‘A pair of conspirators against
the Prodigal’s welfare’) een standaardelement is in bewerkingen van de gelijkenis. Gnapheus,
Acolastus, ed. Atkinson, p. 13. Hij noemt geen bronnen, maar wellicht doelt hij op het volkstalige
toneel en de moraliteit. Ook zegt hij dat de scène waarin de uitvreters hun plannen ontvouwen
niet origineel is. Deze scène zal inderdaad typerend blijken voor het Nederlandstalige zinnespel en
wordt de ‘scène-apart’ genoemd. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 167-202.
Zie paragraaf 4.4.1.

10Ook in een terzijde (II.4) maakt Pamphagus zijn snode plannen duidelijk aan het publiek.
Deze scène is wederom een standaardsène uit het Nederlandstalige zinnespel: wanneer het slacht-
offer dat Pamphagus te grazen zal nemen nog op het toneel staat, is hij vol lof (de zogenoemde
contactsc‘ene), maar wanneer zijn prooi afwezig is, komt zijn ware aard naar boven (scène-apart).
Zie paragraaf 4.4.1.

11Voor interieurscènes zie Hummelen, ‘Het tableau vivant, de “toog”’. In de Romeinse komedie
komen deze ‘inkijkjes’ niet voor. Zie ook paragraaf 4.3.
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te geven hun bed voor de nacht op te maken (III.5). Tot over zijn oren verliefd,
overstelpt hij haar met complimentjes en cadeaus.

In het vierde bedrijf komen Pantolabus en Pamphagus op. De sporen van
een nacht drinken en doorzakken zijn nog zichtbaar. Vandaag zullen ze de rest
van hun plannen ten uitvoer brengen en Acolastus met dobbelen al zijn geld
afhandig maken (IV.2). Dit komt Pantolabus maar al te bekend voor: hem is
ooit hetzelfde overkomen (IV.3).

Eerst als hij dobbelt, veinst hij, overtuigend,
zich onbedreven in het spel [...] maar al gauw
wanneer de partner warm wordt, gretig neigt
tot de begeerte naar een groter winst
en hopen geld inzet, ha! Dan sleept hij
met één worp alles in de wacht. Natuurlijk:
met een omklemde duim werpt hij, zo dikwijls
hij wil, de zeer voordelige Venusworp.
De hondsworp houdt hij in bedwang, dat die
niet valt. Die geeft verlies, wat ik tot mijn ellende
voorheen ervaren heb, want ik verloor
er al mijn geld mee. Eens mijn hand gebrand
ben ik nu wijzer, maar het was wel te laat.12

Het publiek moet zich voorstellen dat de gebeurtenis waarover hij vertelt, zich
nu binnen herhaalt - zij het met andere spelers.

Dan rent de herbergier Sannio naar buiten en vertelt hij onthutst over al
het geld dat Acolastus zojuist vergokt heeft. Hij wordt gevolgd door de suc-
cesvolle dobbelaar Pamphagus (IV.4). Uiteindelijk verschijnt ook Acolastus,
die door Lais, Pantolabus en Sannio letterlijk en figuurlijk uitgekleed wordt
(IV.5). In een monoloog beklaagt Acolastus zijn lot (IV.6): waar zijn nu
zijn kleren, ketting en geld? Hier wordt het typisch tragische ubi sunt-thema
van vergankelijkheid in een komedie gebruikt.13 In de laatste scène wordt hij
aangenomen als varkenshoeder door de rijke boer Chremes (IV.7).

In het vijfde bedrijf staan Acolastus en zijn vader afwisselend in de schijn-
werpers. In gesprek met Eubulus, spreekt Pelargus zijn bange voorgevoelens

12Gnapheus, Acolastus (1555), C6v-C7r: ‘Principio, dum aleam ludit, satis fingit / Se ludi
indoctum [...] Post, ubi incalet lusor, / Cupidini lucri auctioris intentus, / Pecuniae omneis
grumos aleae in lusum / Coniectos iactu uno facit suos. Quippe, / Lucrosam presso pollice
Venerem mittit / Quoties vult. Tum Caniculae imperat iactu / Ut ne cadat damnosa, id quod
meo dudum / Didici malo, qui hic perdidi facultates / Meas. Ictus piscator sapio, sed sero’.
Vertaling naar die van Minderaa (p. 197). Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 197: ‘Hier
duidt de term [met gedrukte, geklemde duim] op een manoeuvre, waardoor de speler de verlangde
[...] worp forceert’. Erasmus, Adagia, 746/I.8.46: premere pollicem.

13Verkruijsse, Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek .
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uit - zijn zoon zou ‘in lompen gehuld, wild, graatmager en huilend’ ‘kou lij-
den en een ellendig leven leiden onder verachtelijke omstandigheden’ (V.1).14

Hierin zal hij gelijk blijken te krijgen (wederom een voorspelling van wat Aco-
lastus steeds weer te wachten staat), want in V.2 ziet het publiek Acolastus
inderdaad in miserabele toestand. Hij vraagt zich hongerig af waar de heerlijke
maaltijden, de wijn en muziek gebleven zijn (het ubi sunt-thema). Dan ver-
springt het perspectief en heeft Eubulus kort het woord: hij heeft in de haven
vernomen dat Acolastus tot armoede vervallen is en zal Pelargus daarvan op
de hoogte stellen (V.3). In de vierde scène komt de verloren zoon tot inkeer,
en realiseert hij zich dat hij bij zijn vader veel beter af was. In de laatste scène
komen vader en zoon geleidelijk aan steeds dichter bij elkaar; geleidelijk aan,
omdat de Bijbel de toneelschrijver voorschrijft dat zijn vader hem in de verte
al zag aankomen.

3.3 Het humanistische religieuze drama

De term humanistisch religieus drama is geijkt door de Amerikaanse germa-
nist en kenner van het humanistische toneel James Parente in zijn Religious
Drama.15 Dit type toneelstukken volgt in taal en vorm de klassieke komedies
en tragedies, maar inhoudelijk is het gebaseerd op Bijbelverhalen en heili-
genlevens.16 Acolastus komt precies overeen met Parente’s omschrijving van
humanistisch religieus toneel: in de vorm van een typisch Romeinse komedie
wordt de gelijkenis van de verloren zoon gedramatiseerd (Lucas 15:11-32).18

14Gnapheus, Acolastus (1555), D2r: ‘PELARGUS: Ne filius meus algeat / neu vitam misere
trahat in sordibus’. En: ‘pannosus, sentus, squalidus, monogr�mmo, fletibus / largis oppletus
lumina’. Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 220-221.

15Parente, Religious Drama and the Humanist Tradition: Christian Theater in Germany and
in the Netherlands 15001680.

16Parente, Religious Drama, p. 8. Parente kondigt aan dat hij ook volkstalige stukken die een
klassieke vorm hebben zal behandelen en hij verbreedt de stofkeuze door middeleeuwse allegorische
verhalen en historische gebeurtenissen toe te voegen.17 Maar die toneelstukken komen buiten de
zeventiende-eeuwse tragedies van Vondel nauwelijks aan de orde; in Religious Drama gaat hij
alleen in op de Bijbeldrama’s en toneelstukken over heiligen in het Latijn.

18Het is dan ook het enige Latijnse toneelstuk van Gnapheus dat hij behandelt, iets wat de
Duitse specialist op het gebied van het Jezüıetentoneel Fidel Rädle ten zeerste betreurt (Rädle,
‘Theatralische Formen’, p. 281). Waarschijnlijk hebben Gnapheus’ latere drama’s voor Paren-
te te veel weg van het middeleeuwse allegorische drama. In hoofdstuk 4 zal echter blijken dat
ook voor Acolastus de middeleeuwse allegorische verhalen (of te wel de volkstalige moraliteit en
het Nederlandstalige zinnespel, genres die zich kenmerken door het gebruik van de allegorie en
personificatie) van zeer groot belang zijn. Gnapheus’ andere toneelstukken zijn overigens wel in
meer of mindere mate gebaseerd op Bijbelpassages: de plot van Morosophus is gemodelleerd naar
I Korintiërs 3: 18 (zie paragraaf 7.5.1); zijn laatste stuk, Hypocrisis is een zéér vrije bewerking
van Matteüs 23: 27-28, waar de Farizeeën (die tijdens de Reformatie vaak gelijkgesteld werden
aan de katholieke geestelijkheid) in niet mis te verstane termen bekritiseerd worden. Het toneel-
stuk is tevens een dramatisering van de allegorische uitleg van Hooglied, en ook de gelijkenis van
de verloren zoon zal voor dit drama - evenals voor Acolastus - van groot belang blijken. Zie
paragraaf 9.4.3.
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Deze nieuwtestamentische gelijkenis gaat over een vader met twee zoons.
De jongste zoon eist zijn deel van de erfenis op en vertrekt naar een ver land,
waar hij een losbandig leven leidt. Hij geeft al zijn geld uit en moet zelfs gaan
werken als zwijnenhoeder, een zeer oneervol beroep. Hij komt tot de conclusie
dat de dagloners van zijn vader een beter leven leiden dan hij en hij besluit
terug te keren. Zijn vader ontvangt hem hartelijk, geeft hem nieuwe kleren en
sieraden en richt een feestmaal aan. De oudste broer is woedend, omdat zijn
vader hem nooit iets geschonken heeft ondanks zijn onberispelijke gedrag. De
vader antwoordt hem dat alles wat hij bezit ook van hem is en dat hij toch niet
anders kan dan feestvieren en blij zijn vanwege de terugkeer van zijn andere
zoon. In Gnapheus’ drama speelt de oudste broer geen rol.

In de Bijbel vertelde Jezus de gelijkenis naar aanleiding van de verwijten die
de Farizeeën hem maakten dat hij met zondaars, hoeren en tollenaars omging.
Jezus’ bedoeling met het verhaal was duidelijk te maken dat één zondaar
die gered wordt even belangrijk is, zo niet belangrijker, dan de redding van
gehoorzame gelovigen die altijd alle regels in acht gehouden hebben, zoals
de Farizeeën. Maar de overdrachtelijke betekenis of zin die aan de gelijkenis
toegeschreven kan worden, is dat God in zijn barmhartigheid zelfs de grootste
zondaren genade schenkt wanneer zij berouw tonen.19

Beide interpretaties spelen een rol in de zestiende-eeuwse Bijbelexegese,
waarvan Gnapheus ongetwijfeld op de hoogte was.20 In de vroeg zestiende-
eeuwse exegetische methode is de allegorische uitleg, waarbij aan alle elemen-
ten van het verhaal een allegorische bijbetekenis toegekend wordt, nog steeds

19Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 7-14.
20Zie bijvoorbeeld Macardle, Allegory of Acolastus, p. 2. Hij betoogt dat Acolastus - en andere

Latijnse Bijbeldrama’s - gelezen moeten worden in het licht van de zestiende-eeuwse Bijbelexegese
en hij uit zijn verbazing dat hij - anno 2007 - de eerste zou zijn die dit doet. Atkinson las
Acolastus inderdaad ‘slechts’ in het licht van Aristoteles’ Poetica, de Romeinse komedie, werk
van Erasmus en More en de theologische controverse tussen Erasmus en Luther over de vrije wil
(waarin zestiende-eeuwse Bijbelkritiek wel een belangrijke plaats inneemt, maar de parabel juist
weer een marginale rol speelt).

Drewes pleitte in zijn ‘Het interpreteren van godsdienstige spelen van zinne’ echter al eerder
voor een allegorische interpretatie van Nederlandstalig religieus toneel, waarbij alle ontleningen
aan de Bijbel, hun samenhang en eigentijdse Bijbelkritiek meegenomen worden. Dit artikel werd
uitgegeven in 1978-1979, nog voordat Macardle het proefschrift schreef in 1984 waarop het ‘book-
let’ uit 2007 geënt is. Drewes behandelt dan wel geen Latijns toneel, maar de invalshoek en
algemene stelling zijn zeer vergelijkbaar met die van Macardle. Macardle behandelt in zijn dis-
sertatie overigens weer geen Nederlandstalig, maar Duitstalige toneel (zie Macardle, Allegory of
Acolastus, p. 5).

Ook Moser, ‘Maria verklaard: Everaart als exegeet’ uit 2001 pleit voor een benadering van Ne-
derlandstalige toneelstukken waarin de argumentatiestructuur van de stukken met die van preken,
en dus met Bijbelexegese, vergeleken wordt. Moser noemt dezelfde viervoudige, allegorische Bijbel-
uitleg waaraan Macardle refereert: typologisch (de interpretatie waarbij een bepaalde gebeurtenis
uit (meestal) het Oude Testament gezien wordt als een voorafbeelding van een gebeurtenis in het
Nieuwe Testament), allegorisch (verzamelterm die letterlijke, anagogische, en tropologische bete-
kenis omvat; daarbuiten valt de typologische), tropologisch (de morele betekenis van een tekst)
en anagogisch (de interpretatie in het licht van uitersten of tegenstellingen).
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van grote invloed, ondanks de opkomst van een filologische en historische be-
nadering, waarmee de evangelisch humanisten deze leeswijzen probeerden te
vervangen.21 Volgens Macardle was de standaardbetekenis die in het verhaal
aan de vader werd toegekend God; de zoon stond voor de zondige mens en
het opgeëiste erfdeel is de vrije wil, een geschenk van God dat door de mensen
misbruikt wordt.22

Macardle beweert dat deze betekenissen in katholieke en protestantse krin-
gen nauwelijks verschilden,23 maar dat is niet helemaal juist. Melanchthon
zegt in zijn Postilla dan wel dat het deel van de erfenis gelijkgesteld moet wor-
den aan ‘geschenken van God’ die misbruikt worden door de zondige mens,
zoals ‘gezondheid, intelligentie, welsprekendheid, geleerdheid’ en met ‘alle an-
dere weldaden van God, zowel lichamelijk als geestelijk’,24 maar hij heeft het
nergens over de vrije wil. Dat is niet verwonderlijk, aangezien lutheranen de
vrije wil ontkennen. Ook laat Macardle een toch vrij belangrijk element uit het
verhaal achterwege: hij geeft de gebruikelijke connotaties van de oudste broer
niet. De reden daarvoor zal zijn dat Gnapheus de oudste broer überhaupt geen
rol laat spelen in zijn parabelstuk - in tegenstelling tot de andere verloren-
zoon-stukken van Waldis en Macropedius. Voor het zestiende-eeuwse gods-
dienstdebat is de bijbetekenis van de oudste broer, die kwaad is omdat zijn
jongere broer ondanks zijn zondige leven toch barmhartig opgenomen wordt
door zijn vader, juist erg interessant, want hij werd vaak met de Farizeeën en
de katholieke geestelijkheid gëıdentificeerd.25

3.4 Evangelische denkbeelden en antiklerikale sentimenten

Gnapheus drukt zijn toeschouwers en lezerspubliek in de proloog het volgende
op het hart:

’t Ontgaat mij niet, wat weerzin wekken kan
dat woordje “nieuw”, maar heus van nieuwe leer
is hier geen woord te horen,
en nergens wagen we iets dat strijdig is

21Macardle, Allegory of Acolastus, p. 2. Voor de evangelisch humanisten, zie paragraaf 2.2.
22Macardle, Allegory of Acolastus, p. 4.
23Macardle, Allegory of Acolastus, p. 4: ‘The standard Protestant commentaries perpetuated

the patristic-medieval exegesis. In such an interpretation the father was equated to God and the
son to the individual sinner, sinful mankind in general or to Adam as the original sinner. The
son’s inheritance, then, is the human free will. This is also the interpretation given by Erasmus
in his Paraphrases on Luke and by Melanchthon in his Latin sermons, collected in his Postilla’.

24Melanchthon, Philippi Melanthonis Opera omnia (CR), p. 72: ‘[...] abutentes donis Dei,
valetudine, dotibus ingenii, usu sermonis, eruditione, et omnibus aliis beneficiis Dei, corporalibus
et spiritualibus’.

25Zie paragraaf 3.4. Zie ook paragraaf 10.4.
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met het algemeen geloof.26

Met ‘dat woordje “nieuw”’ en ‘nieuwe leer’ zullen evangelische denkbeelden
bedoeld zijn. De proloog gaat verder met het onderwerp dat Gnapheus op het
toneel zal brengen. Het is bij iedereen bekend en verre van controversieel: de
Bijbelse gelijkenis van de verloren zoon.

Het onderwerp
dat hier openlijk behandeld wordt, kent iedereen,
maar nu in dichtvorm zoals de Romeinse komedie.
Het evangelie vertelt namelijk in een welbekende gelijkenis
van de levensweg van de verloren zoon.
Dat gaan wij nu vertonen in ons komisch toneelstukje,
dat echter wel een diepere betekenis voor u in petto heeft.27

Bolte is van mening dat de bewering ‘van nieuwe leer is hier geen woord te
horen, en nergens wagen we iets dat strijdig is met het algemeen geloof’ niet
valt te rijmen met de reformatorische achtergrond van de auteur.28 Ook bevat
Acolastus volgens hem wel degelijk protestantse elementen, althans in detail.29

Hij merkt bijvoorbeeld op dat Gnapheus opvallend veel uit de brieven van
Paulus citeert en zo zijn sympathie voor Luther verraadt.30 Ook noemt Bol-
te de scène waarin Pelargus zijn zoon Acolastus bij het afscheid een Bijbel
overhandigt en hem daarbij aanraadt deze te gebruiken als leidraad in zijn
leven. Dit wordt wel gëınterpreteerd als een overduidelijke visuele verwijzing

26Gnapheus, Acolastus (1529), p. A3r: ‘Haud me latet, quam magno odio vocabulum / Novi
laboret, Vaerum enimvaero heic novis / De dogmatis ne m� quidem, Paradoxa nos / Nullo loco
dignabimur’. Gnapheus, Acolastus (1555), A4r: ‘Haud nos latet, quam magno odio vocabulum
/ Novi laboret. Verum enimvero heic novis / De dogmatis ne m� quidem. Paradoxa nos / Nullo
loco dignabimur’. Vertaling naar die van Minderaa, hij heeft ‘mm-gebrom’ in plaats van ‘woord’.
Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 58-59. Beide uitgaven van Acolastus (1529 en 1555)
hebben m�; alle moderne uitgaven emenderen tot mÜ. Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 21 is de
enige die de verandering verantwoordt. In de nieuwe proloog, die in de herdruk van 1555 als
appendix afgedrukt staat en die bij de opvoering in Elbing uitgesproken zou zijn, is de passage
verdwenen. Gnapheus, Acolastus (1555), D7v-D8r.

27Gnapheus, Acolastus (1529), fol. A3r: ‘Notum omnibus / Est argumentum, quod palam
tractabitur, / Sed Comicis strictum metris. Ne nescias, / Evangelion nota parabola prodigi /
Vitam recenset filii. Illam scilicet / Nunc exprimemus ludicra actiuncula, / Cuius sub involucro
habes mysterion’. Vertaling naar die van Minderaa (Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p.
58-59).

28Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII.
29Zo ook Rädle, ‘Acolastus-Der Verlorene Sohn’, p. 22, 25.
30Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII. Bolte legt niet uit waarom ‘Citaten paulinischer

Worte’ Gnapheus’ reformatorische opvattingen duiden. Waarschijnlijk moeten we denken aan het
belang van Paulus’ brieven voor de vorming van Luthers theologische denkbeelden. Aan de hand
van Paulus’ brief aan de Romeinen legde Luther bijvoorbeeld zijn ideeën uit over rechtvaardiging
door het geloof alleen, en niet door ‘goede werken’, zoals de Farizeeën en daarmee ook de katho-
lieke geestelijkheid die met deze nieuwtestamentische priesterkaste gëıdentificeerd werd. Zie ook
paragraaf 10.4.
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naar Luthers appreciatie van het woord van de Bijbel boven de tradities van
de katholieke kerk en de verordeningen van de paus.31 Het belang dat Luther
stelde in het zelf lezen en interpreteren van de Bijbel is natuurlijk net zo goed
kenmerkend voor de ad fontes-benadering van de evangelisch humanisten.32

In de druk komen de ‘kleine Züge’ die het publiek erop zouden kunnen
wijzen dat het toneelstuk uit reformatorische hoek komt sterker naar voren
dan bij een uitvoering. Het eerste dat de lezer ziet bij het lezen van Acolastus
is Gnapheus’ opdrachtbrief aan Sartorius, die net als Gnapheus sympathiseerde
met de Reformatie en aangesloten was bij de Delfts-Haagse kring.33 Het laatste
dat hij ziet wanneer hij het boek dichtslaat, is het drukkersmerk op de laatste
pagina van Martinus Caesar (De Keyser). Het motto bij het vignet luidt sola
fides sufficit, en verwijst naar Luthers stelling dat het geloof alleen voldoende
is om verzekerd te zijn van Gods genade.34 Deze drukker en boekverkoper
werkte nauw samen met Godfridus Dumaeus (in het Nederlands Govert van
der Haeghen), in wiens drukkerij Acolastus gedrukt werd. De twee drukkers
publiceerden een aantal Latijnse, Nederlandstalige en Franstalige Bijbels, die
op de lijst van verboden boeken terecht zijn gekomen.35

Bolte wijst erop dat Gnapheus met de woorden ‘maar heus van nieuwe leer
/ is hier geen woord te horen’ zijn toeschouwers- en lezerspubliek meteen bij
aanvang al duidelijk wilde maken dat Acolastus geen opruiend, reformatorisch
stuk was.36 Hij zou zo de inquisiteurs, die zijn werk inderdaad met de nodige
argwaan bekeken zullen hebben, ervan hebben willen overtuigen dat zijn Aco-
lastus geen nieuwe dogmatische opvattingen bevatte. Hij stond nu eenmaal
bekend als lutheraan en was al eens gevangen gezet om zijn controversiële ge-
schriften.37 Ook was twee jaar eerder Waldis’ Duitstalige verloren-zoon-stuk
verschenen dat zeer expliciet antiklerikale sentimenten vertolkte.38 Met de uit-
spraak wilde Gnapheus zich volgens Bolte van dat stuk distantiëren. Probeerde

31Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII. Atkinson beweert dat Pelargus zijn zoon hier
specifiek het Oude Testament overhandigt. Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 58. Zie
paragraaf 3.2. Voor het lutheranisme en de Bijbel, zie paragraaf 2.2.2.

32Zie hoofdstuk 2.2.
33Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII. Voor Sartorius, zie Trapman, ‘Johannes Sartorius’.
34Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII; Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 250.
35Zie Mart́ınez de Bujanda & Halkin, Index de l’Université de Louvain, 1546, 1550, 1558 ,

p. 65-67, 124-125, 129, 168. Ook publiceerden ze werk van klassieke auteurs, zoals Sallustius’
De coniuratione Catilinae historia, dat in 1527 door De Keyser werd gedrukt en door Van der
Haghen verkocht werd: ‘Antverpiae: ex officina typographica Martini Ceasaris, venundantur apud
Godfri[d]um Duma[e]um’.

36Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII.
37Zie paragraaf 2.2.
38Voor De parabel vam vorlorn szohn van Waldis, zie Waldis, De parabel vam vorlorn szohn,

ed. Milchsack. Zie ook Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 39-40, waar hij zegt
dat het stuk ‘de reformatorische propaganda en een agressief antikatholicisme [vertegenwoordigt]’.
Voor Waldis, zie ADB 40, p. 701-709; BBKL 13, p. 200-201.
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Gnapheus zijn lezers en toeschouwers met deze passage op het verkeerde been
te zetten? En propageerde hij in weerwil van wat hij in de proloog beweert
- maar geheel in overeenstemming met zijn eigen overtuigingen - wel degelijk
evangelische leerstellingen? Of dramatiseerde hij inderdaad de orthodox ka-
tholieke uitleg van de parabel, wat zou verklaren waarom hij ook bij katholieke
docenten grote populariteit genoot?

Een van de manieren om de parabel uit te leggen was, aldus Kat, dat
‘het goddelijk erfdeel van de hemelse Vader aan iedereen gegeven wordt, ook
al is hij jong. Pas wanneer hij het vaderhuis verlaat en dus afwijkt van de
(katholieke) kerk (d.i. van de leer en de voorschriften van Christus), verkwist
hij het vaderlijk erfgoed’.39 Met de Reformatie krijgt de gelijkenis een nieuwe
lading: ‘een deel der prodigus-literatuur [kreeg] een niet slechts reformatorisch-
propagandistisch maar ook antikatholiek karakter. Terwijl de Verloren Zoon
het zonder eigen werkzaamheid verloste volk verbeeldde, werd de oudere broer
vereenzelvigd met de katholieken, die aan praktische boetvaardigheid en goede
werken waarde hechtten’.40 Hij wijst erop dat Luther de gelijkenis uit Lucas
15 gebruikte in zijn afwijzing van de uiterlijkheden van het katholieke geloof:
‘Als Luther in zijn preek van 12 juni 1524 heel het 15e hoofdstuk van Lucas als
grondslag neemt voor zijn rechtvaardigingsleer [...] dan spreekt hij daarna over
de Verloren Zoon en verguist de oudere broer als evenbeeld der Farizeeërs, maar
evenzeer als model voor papisten en monniken; biecht, penitentie, bedevaart
en kloosterleven worden als doelloos en schijnheilig verworpen’.41

Kat spreekt van het ‘antikatholieke karakter’ van de parabel, maar het gaat
eigenlijk om antiklerikale sentimenten: de oudste broer werd alleen gëıdentificeerd
met de katholieke geestelijkheid en niet met het katholicisme in het algemeen.42

De nieuwtestamentische priesterkaste van de Farizeeën, die Jezus aanspreken
op zijn omgang met zondaars en hem zo de aanleiding gaven de parabel te
vertellen, werd vaak op één lijn gesteld met de eigentijdse priesters, de ka-
tholieke geestelijken. Erasmus bijvoorbeeld betrekt de parabel alleen op de
geestelijkheid.43 Hij leest de passage overigens niet als kritiek, maar als een
oproep aan de hogere geestelijkheid (episcopi) toch vooral barmhartig te zijn.

Naast Gnapheus’ Acolastus zijn er twee andere bekende en invloedrijke
verloren-zoon-spelen, die rond dezelfde tijd geschreven en uitgegeven zijn: het
al eerder genoemde lutherse toneelstuk van Waldis, De parabel vam vorlorn
szohn, uitgegeven in 1527, en Macropedius’ Asotus, een Latijnse komedie die

39Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 21.
40Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 38 en 70-74.
41Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 37.
42Zie voor de identificatie van de Farizeeën de de eigentijdse katholieke geestelijkheid ook pa-

ragraaf 10.4.
43Erasmus, LB , dl. VII, p. 405.
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werd uitgegeven in 1537, maar die hoogstwaarschijnlijk al rond 1510 geschreven
en opgevoerd was.44 De parabel vam vorlorn szohn van Waldis was geschreven
in het Nederduits en dus leesbaar en begrijpelijk voor een Nederlandstalig
publiek. Waldis was afkomstig uit Riga, een stad waarmee de Nederlanden
door de Hanze-contacten nauwe banden onderhielden; zijn drama zou dus in
de Nederlanden bekend geweest kunnen zijn. Maar of het toneelstuk, dat
pas in 1527 gepubliceerd werd, Gnapheus bekend was toen hij zijn Acolastus
schreef (vóór 1529), is nog maar de vraag.45 Waldis maakt een expliciete
identificatie tussen de oudste broer en de katholieke geestelijkheid.46 In zijn
stuk vergeeft de oudere broer het zijn vader niet, en uit nijd sluit hij zich aan bij
een strenge kloosterorde. Al staat Macropedius bekend als goed katholiek en
was Gnapheus evangelisch gezind, toch is Asotus een stuk venijniger en minder
aangenaam voor een katholiek publiek dan Acolastus: ‘In tegenstelling tot de
meeste katholieke schrijvers na hem, maakt Macropedius de oudste zoon [die
in het algemeen gëıdentificeerd werd met de katholieke geestelijkheid, wellicht
zelfs katholieken in het algemeen] zeer onsympathiek’.47

In vergelijking met de verloren-zoon-stukken van Waldis en Macropedius,
heeft Gnapheus een zeer neutraal stuk geschreven. Gnapheus laat de oudste
broer helemaal achterwege in zijn Acolastus. De oudste (de braverik) wordt
alleen in de samenvatting die aan het stuk voorafgaat genoemd en speelt ver-
der geen rol in het stuk. Het is daarmee geen strijdstuk en het bevat geen
openlijke polemiek tussen een katholieke en een protestantse ideologie, waarin
de katholieke afgewezen wordt (door middel van de tegenstelling tussen twee
broers, of de reactie van de vader en de oudere broer op de terugkeer).48

Anderzijds kende iedereen de parabel en Jezus’ aanleiding om de parabel
te vertellen. Men was bekend met de identificatie van de oudere broer met de
Farizeeën en met de katholieke geestelijkheid. Volgens Brettschneider was de
gelijkenis onlosmakelijk verbonden met reformatorisch gedachtegoed.

Das allgemeinste und brennendste Thema des Jahrhunderts war das
Schuldbewusstsein des Menschen, sein Kampf mit der Sünde. Das
Motif werde durch der Reformation zu dem Glaubenssatz verwan-
delt: fide sola - nur durch die Gnade Gottes, die Frucht unseres
Glaubens, kann die Erlösung geschehen. Wo konnte man ein kon-

44Waldis, De parabel vam vorlorn szohn, ed. Milchsack. Giebels & Slits, Georgius Macropedi-
us, p. 226-227.

45Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII.
46Waldis had de identificatie niet perse expliciet hoeven maken, omdat de Farizeeën (die door

de oudste broer voorgesteld worden) zoals gezegd tijdens de Reformatie en overigens ook daarvoor
al vaak gelijk gesteld aan de katholieke geestelijkheid.

47Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 41.
48Rädle, ‘Acolastus-Der Verlorene Sohn’, p. 21-22, 25.
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kretere, eindrucksvollere und hoffnungsreichere Darstellung dieser
These finden, als im Gleichnis vom verlohrenen Sohn? Wurde hier
nicht die Lehre Luthers durch das Wort Jesu selbst gerechtfertigt
und geheiligt?49

Het maakte daarom geen verschil of men het stuk van Waldis, waarin de identi-
ficatie met de katholieke geestelijkheid expliciet gemaakt wordt, kende of niet.
De keuze voor juist deze parabel maakte de toneelschrijver sowieso meteen
verdacht. Bovendien zou het weglaten van een personage, op wiens opkomst
het publiek met spanning zit te wachten, misschien juist de aandacht kunnen
vestigen op dit onderdeel van de gelijkenis en de gangbare connotaties. Het is
bekend dat er na afloop van een voorstelling gepraat en gediscussieerd werd.50

Het weglaten van de oudste broer is een overtuigingsstrategie, waarmee Gna-
pheus deze discussie op gang zette. Tevens dekte de auteur zich zo in tegen
mogelijke kritiek.51 Macropedius moest zich bijvoorbeeld verantwoorden voor
zijn karakterisering van de oudste zoon in zijn Asotus; Gnapheus liet het per-
sonage simpelweg achterwege. Hij deed inderdaad niets ‘dat strijdig is / met
het algemeen geloof’.

Wanneer Gnapheus de parabel dramatiseert, volgt hij keurig de traditionele
uitleg van de gelijkenis: de zoon verlaat zijn vaderhuis en hij wijkt af van de
leer en de voorschriften van Christus, want de Bijbel die hij bij zijn vertrek van
zijn vader meekrijgt om zijn gedrag aan te toetsen, gooit hij meteen weg.52

Ook hier waagt hij niets ‘dat strijdig is met het algemeen geloof’, maar hij
ruimt ook geen duidelijke plaats in voor de Rooms-Katholieke Kerk. Het
katholicisme speelt geen enkele rol in de weg naar genade die de verloren zoon
moet afleggen.53 Gnapheus zou wel een plaats inruimen voor de evangelische
of lutherse uitleg van de parabel: de verloren zoon is voor zijn heil volledig
afhankelijk van zijn vader en kan daaraan zelf niets bijdragen in de vorm van
goede werken.54

Minderaa ziet Acolastus dan ook niet als een ‘sarcastisch strijdstuk’ à la
Waldis, maar hij leest er, ‘hoewel versluierd, een protestantse tendens’ in:
‘maar alleen positief in de roem van Gods vergevende liefde’.55 Ook Rädle

49Brettschneider, Die Parabel vom verlorenen Sohn, p. 29.
50Eversmann, ‘Experience of the Theatrical Event’, p. 171.
51Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII.
52Bolte bestempelt de aansporing de Bijbel te lezen als een ‘kleine aanwijzing’ van Gnapheus’

reformatorische overtuiging (zie paragraaf 3.4), maar het gegeven past dus ook moeiteloos in een
katholieke uitleg van de parabel.

53Een van Gnapheus’ navolgers, Papeus, zou in zijn Samarites de katholieke kerk wel een
overduidelijke plaats geven in het verhaal. Zie paragraaf 3.5.2.

54Roloff, ‘Konfessionelle Probleme’, p. 213-214. Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 51-67.
Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII. Zie ook paragraaf 3.4 en 3.4.1.

55Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 24. Vgl. Erasmus’ uitleg van de parabel.
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concludeert dat Gnapheus in Acolastus niet op een directe en polemische ma-
nier partij kiest in het actuele godsdienstdebat, maar wel liet hij zonder zich
op te dringen een evangelische houding zien.56 Gnapheus maakt zijn uitspraak
‘van nieuwe leer / is hier geen woord te horen’ dus niet helemaal waar.

3.4.1 Controverse Luther en Erasmus

In 1964 betoogde Atkinson overtuigend dat Gnapheus in zijn Acolastus zin-
speelt op de beruchte controverse tussen Erasmus en Luther.57 De controverse
over de vrije wil begint met Erasmus’ De libero arbitrio (1524), een aanval op
slechts één van Luthers 95 stellingen: die over zijn predestinatieleer. Erasmus
koos daarmee niet ‘Luthers aanvallen op de structuur van de kerk, haar sa-
cramenten of de positie van de paus of curie’, maar een ‘academische kwestie
[...] waarover men in alle rust kon discussiëren’.58 Dit zou een grove inschat-
tingsfout blijken: ‘[d]e afrekening is een eindafrekening. Luther voelde voor
Erasmus slechts weerzin. Erasmus stond in volledig onbegrip tegenover Lu-
ther’.59 Luther beantwoordt Erasmus’ werk met zijn De servo arbitrio, dat
eind 1525 in druk verschijnt. Daarop heeft Erasmus binnen twee weken een
weerwoord op de drukpers liggen: Hyperaspistes I. Het tweede deel van dit
werk laat een paar jaar op zich wachten, en komt eind 1527 uit.60

De aanleidingen om de pen tegen Luther op te nemen waren vele.61 Wellicht
voelde Erasmus zich genoodzaakt, omdat hij stelselmatig met Luther op een
lijn gezet werd en dat kon gevaarlijk zijn. Van katholieke zijde werd Erasmus
geprest om eindelijk eens tegen Luther te gaan schrijven. En niet alleen van
katholieke zijde werd hij geprikkeld tot schrijven, ook de lutheranen daagden
hem uit.

Luthers De servo arbitrio

Atkinson wijst erop dat Gnapheus’ Acolastus een toneelbewerking is van De
libero arbitrio en De servo arbitrio.62 In het Latijnse drama komen ‘the per-

56Rädle, ‘Acolastus-Der Verlorene Sohn’, p. 25.
57Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 51-67. Een helder overzicht over de controverse geeft

Augustijn, Erasmus, p. 117-126.
58Augustijn, Erasmus, p. 117-118.
59Augustijn, Erasmus, p. 125.
60Augustijn, Erasmus, p. 117-126.
61Augustijn, Erasmus, p. 51-57, 104-116.
62Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 51-67. Macardle vindt deze these overtuigend. Ma-

cardle, Allegory of Acolastus, p.8. Wailes wijst erop dat er naast De servo arbitrio ook ge-
zinspeeld wordt op de publicaties over Luthers debatten met Johann Maier van Eck in 1519 in
Leipzig. Wailes, ‘Is Gnapheus’ Acolastus a Lutheran play?’, p. 347-348. Voor Eck, zie Bietenholz
& Deutscher, Contemporaries of Erasmus, lemma Eck, Johann Maier of.
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sonalities and points of view’ van respectievelijk Luther en Erasmus terug .63

Ook is de hele deterministische structuur van het stuk het gevolg van Luthers
totale negatie van de vrije wil.64

Afgezien van de algemene allegorische betekenis, zijn de personages Pelar-
gus en Eubulus bovendien karakteristieken van Erasmus en Luther. Vooral
Eubulus’ persoonlijkheid, met zijn ‘milde ongeduld’ jegens Pelargus, zou geënt
zijn op de manier waarop Luther zichzelf presenteert in De servo arbitrio: ‘Lu-
ther’s attitude toward Erasmus [...] is one of benevolent impatience, very much
resembling that of Eubulus toward Pelargus’.65 Augustijn daarentegen geeft
een heel ander beeld van Luther en diens De servo arbitrio. Hij noemt het werk
Luthers ‘meest hartstochtelijke geschrift’, en in plaats van matiging kenmerkt
het zich veeleer door giftigheid, er spreekt volgens hem geen welwillendheid
uit, maar verachting.66

Gnapheus maakt keuzes en neemt alleen de goede eigenschappen van Luther
eruit en laat de felle scheldpartijen achterwege. In de termen van de ‘two-
step flow’-theorie speelt Gnapheus de redigerende rol van een opinieleider en
verzacht hij de toon van De servo arbitrio.67 Wellicht liet Gnapheus zich
daarbij leiden door Erasmus’ kritiek op Luthers compromisloze houding en
zijn verontwaardiging over de toon die Luther daarbij vaak aansloeg.68

Verder maakt Luther in zijn De servo arbitrio Erasmus veelvuldig uit voor
een volgeling van Epicurus en Lucianus: ‘Now “Epicurean” is one of Luther’s
favorite terms of reproach.69 In the early pages of De servo arbitrio he applies

Parente is van mening dat het verband met Luthers werk onduidelijk is, en oppert dat het
toneelstuk eerder een van Erasmus’ preken (De magnitudine misericordiarum Domini) behan-
delt. Parente, Religious Drama, p. 73. Ook ik vind het enigszins vergezocht; ik betwijfel of
alle toeschouwers en lezers de allusies op De servo arbitrio (of Erasmus’ preek) opgepikt zullen
hebben.

63Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 54.
64Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 52.
65Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 54.
66Augustijn, Erasmus, p. 117, 120. Een dergelijke interpretatie van De servo arbitrio proble-

matiseert Atkinsons overtuiging dat de persoonlijkheid van Eubulus geënt zou zijn op de manier
waarop Luther naar voren komt in het werk. Vgl. Parente, Religious Drama, p. 73: ‘the gentle-
ness which he ascribed to Eubulus (p. 54) in no way resembled the irascible tone of Luther’s De
servo arbitrio’. Atkinson lijkt zich overigens al ingedekt te hebben voor een lezing van De servo
arbitrio waarin wel een felle en neerbuigende Luther aan het woord is: Eubulus en Pelargus mogen
dan de persoonlijkheden en opvattingen van Luther en Erasmus in De servo arbitrio en De libero
arbitrio reflecteren, maar dan vanuit het gezichtspunt van iemand die met Luther sympathiseert,
maar hem ook weer niet blindelings volgt. Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 54: ‘[...] a
reader sympathetic to Luther, but not blindly partisan’. Macardle noemt de these - Eubulus en
Pelargus echoën respectievelijk Luthers en Erasmus’ opvattingen - overigens weer aannemelijk.
Macardle, Allegory of Acolastus, p.8.

67Voor opinieleiders, zie paragraaf 1.4.
68Vgl. Bietenholz, Encounters with a Radical Erasmus, p. 145: ‘The trouble was Luther’s

language, his lack of moderation and concern for the weaker or slower brethren [...]’.
69Niet alleen Luther, maar ook Bullinger en Calvijn gebruikten het woord epicureeërs om hun

tegenstanders, leden van een spiritualistische groepering, zwart te maken. Zie paragraaf 2.5.1.
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it to Erasmus some half dozen times’.70 Omdat Luther het woord epicureeër
‘ongeveer zes keer’ herhaalt, en dat in de opening van zijn werk, was het
een herkenbaar motief. En wanneer Eubulus Pelargus een epicureeër noemt
in III.3,71 kan dat het geletterde publiek heel goed hebben herinnerd aan
de controverse zoals die uitgevochten werd in De servo arbitrio. Ook wordt
Pelargus gekarakteriseerd als een pessimist en scepticus, net zoals Erasmus
door Luther neergezet wordt in het strijdschrift.72

Tevens is daar Eubulus’ bozige vraag: ‘Wie maak jij van jezelf, / dat jij
haatdragend twisten zoudt met God?’ (‘Ecquem te ipsum facis, ut ex adverso
deo responsites?’).73 In deze versregels wordt een toespeling op Paulus’ brief
aan de Romeinen 9:20 gemaakt: ‘Wie bent jij eigenlijk dat jij, een mens,
met God zou twisten?’ (‘o homo tu quis es qui respondeas Deo ’). Erasmus
nam deze retorische vraag tot twee keer toe op in De libero arbitrio; Luther
gebruikt het citaat in zijn antwoord tegen Erasmus. Al deze verwijzingen naar
de twee geschriften van Erasmus en Luther worden samengebracht in één scène:
III.3.74 De opeenhoping maakt de kans op herkenning door toeschouwers en
lezers groter.

Vervolgens legt Atkinson uit hoe Gnapheus Luthers denkbeelden verwerkt
in zijn toneelstuk en hoe hij het stuk structureert aan de hand van Luthers De
servo arbitrio. De eerste aanname waarop de plot gebaseerd is, is dat de mens
zelf niets kan doen voor het verkrijgen van de genade Gods. Op grond hiervan
bevat de plot de ommekeer van dwaling naar inzicht.75 De eerste stap die een
gelovige moet zetten is bewustwording van de eigen nietigheid en van Gods
kracht, goedheid en barmhartigheid. Luthers invloed blijkt uit het belang dat
in het stuk gehecht wordt aan de Bijbel. Bij zijn vertrek krijgt Acolastus een
Bijbel mee; volgens Atkinson is dit waarschijnlijk het Oude Testament. Het
Oude Testament met de mozäısche wetten moet de gelovige zijn nietigheid en
zonde doen inzien. Philautus gooit de Bijbel al snel weg en stelt zijn eigen

70Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 55.
71Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 150-151; Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 56,

162-163.
72Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 54.
73Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 164-165.
74Minder duidelijke allusies zijn de lotsbeschikkingen, de fates, waarover Eubulus spreekt in

III.3 en die overeenkomen met Luthers retorische vraag aan Erasmus waarom een Christen zich
niet bezig zou mogen houden met een vraag over noodzakelijkheid (‘necessity’), als zelfs de hei-
dense dichters (impliciet: waar Erasmus zo dol op is) dat steeds maar weer erkennen. Gnapheus,
Acolastus, ed. Atkinson, p. 70, noot 52. En Eubulus’ bewering dat Pelargus God beschuldigt van
leugenachtigheid, wanneer hij zich maar zorgen blijft maken om zijn zoon: God heeft hem onder
zijn hoede en wanneer hij daaraan twijfelt door zich zorgen te maken over het welzijn van zijn
zoon, twijfelt hij aan Gods almacht.Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 56.

75Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 57. Dit ‘pattern of “error” and “recognition” in
Acolastus’ doet overigens ook denken aan het handelingsverloop van de prototypische moraliteit.
Zie paragraaf 4.3.

101



‘regels’ ervoor in de plaats.76 De allegorische betekenis van deze handeling is
dat de duivel, gepersonifieerd door Philautus, hem zijn enige weg naar genade
en inzicht heeft afgenomen. In V.4 komt Acolastus tot het inzicht dat hij
samen met het weggooien van het heilige boek, ook de bevelen van zijn vader
in de wind sloeg. Acolastus is nu uiterst wanhopig en zich ten volste bewust
van zijn zondige leven.77

De rest van de plot rust op de aanname dat Gods voorkennis absoluut is:
alles wat de mens doet, is voorzien en als het ware gestuurd door God, wat
de deterministische structuur van het stuk tot gevolg heeft.78 In het laatste
bedrijf wisselden scènes waarin Acolastus en Pelargus de hoofdrol speelden
elkaar af. Op die manier verbeeldt Gnapheus de almacht van God (Pelargus)
en de nietigheid van de mens. Wanneer Acolastus tot inzicht gekomen is, kan
hij niet meteen besluiten om terug te keren naar zijn vader. Hij mag en kan
namelijk niet zelf deze beslissing nemen. Daar moet een actie van God (van
zijn vader) aan vooraf gaan. Pas wanneer Pelargus hem in de daaropvolgende
scène heeft vergeven, bereidt Acolastus de berouwvolle woorden voor waarmee
hij zijn vader bij zijn terugkeer tegemoet zal treden, en hij gaat op weg: ‘Divine
grace has begun to operate on his will’.79

De ontleningen aan De libero arbitrio en De servo arbitrio vormen een extra
laag. Ik betwijfel of alle toeschouwers en lezers allusies op De servo arbitrio
opgepikt zullen hebben en Luther en Erasmus herkend zullen hebben in de
personages Eubulus en Pelargus. Een humanistisch geschoolde toeschouwer
of lezer die bekend was met het Latijnse werk van Luther en Erasmus zou de
toespelingen nog wel opgemerkt kunnen hebben, voor de ongeschoolde toe-
schouwers was dat een stuk lastiger.80 Ook zijn de lutherse opvattingen in
Acolastus - over het Oude Testament en de genade die helemaal in handen van
God gelegd wordt en waar de mens niet aan bij kan dragen door bijvoorbeeld
goede werken - vrij algemeen en ze kunnen niet alleen aan De servo arbitrio
toegeschreven worden.

Het belangrijkste publiekseffect dat Klapper waarnam was bevestiging van
bestaande vooroordelen, radicale meningsverandering kwam vrijwel nooit voor.

76Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 58.
77Dit is het effect dat de wet van Mozes heeft op de mens: wanhoop, omdat hij inziet dat

hij nooit zal kunnen voldoen aan de eisen die erin gesteld worden. Het evangelie, het Nieuwe
Testament, biedt de gelovige vervolgens troost. Voor het dogma van de wet en het evangelie, zie
ook paragraaf 8.4, 8.5, 9.4.3 en 9.6.

78Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 57.
79Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 66.
80Natuurlijk werden Luthers Latijnse werken door opinieleiders tijdens bijeenkomsten besproken

en werd de inhoud bekend gemaakt, toch lijkt het mij niet aannemelijk dat de toespelingen naar
een Latijns werk in een Latijns werk door iedereen herkend werden. Er zijn geen zestiende-
eeuwse publieksreacties die het toneelstuk aan de controverse verbinden; Atkinson ontwaarde de
toespelingen pas in 1964, maar zij worden ook weer ontkend, bijvoorbeeld door Parente.
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Dit betekent dat toeschouwers en lezers vooral oog hebben voor meningen die
aansluiten bij hun verwachtingen en de eigen religieuze denkbeelden (het prin-
cipe van selectieve waarneming). Hervormingsgezinden zullen het gelijkenis-
drama van Gnapheus daarom hoogstwaarschijnlijk zien als bevestiging van de
sola fides-leer, hun overtuiging ‘dat God genade schenkt aan iedereen die ge-
looft, ongeacht berouw, boete of goede werken’.81 Maar ondertussen kunnen
katholieken de verloren zoon blijven zien als ‘het prototype van de berouwvolle
zondaar die boete moet doen’.

Gnapheus biedt de verschillende groeperingen allemaal iets wat ze aan-
spreekt.82 Katholieken en evangelischen worden even serieus genomen en zij
zullen zich in principe allemaal ontvankelijk opstellen. Vooroordelen over de
auteur die mogelijk bestaan bij behoudende katholieke toeschouwers en lezers
probeert Gnapheus meteen weg te nemen met de aankondiging in de proloog
dat hij geen nieuwe dogma’s zal dramatiseren; wellicht tot grote teleurstel-
ling en ergernis van het protestantse deel van het publiek, maar die waren
toch al geneigd de voorstelling bij te wonen of de tekst te lezen (selectieve
blootstelling).

De evangelische boodschap van Acolastus was alleen ‘positief’ en niet direct
aanstootgevend:83 de antiklerikale gevoelens worden niet geëxpliciteerd. Het
onderwerp was wel vrij actueel (‘salient’). De connotaties waren dus goed
bekend en de verschillende groepen wisten hoe de gelijkenis in hun eigen kring
gëınterpreteerd moest worden. Volgens het model van beperkte effecten zouden
zij niet snel van mening veranderen over een dergelijk in het oog springend
onderwerp.

Overigens was antiklerikalisme geen uitsluitend reformatorisch fenomeen.
Niet alleen onder evangelisch gelovigen, maar onder het overgrote deel van
de bevolking bestond weerstand tegen het gedrag van de geestelijkheid. Ook
katholieken lazen antiklerikale gevoelens in de gelijkenis. Erasmus gaf de pa-
rabel bijvoorbeeld een vermanende functie. Maar het bleef bij een aansporing
in positieve zin en hij onthield zich van de negatieve kritiek waarmee Wal-
dis de katholieke geestelijken overspoelt in zijn De parabel vam vorlorn szohn.
Ook Gnapheus onthield zich van dergelijke afkeurende kritiek. Dit alles zal
ertoe hebben bijgedragen dat Acolastus zowel protestanten als katholieken
aansprak.84

81Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704.
82Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703: ‘Heel behendig blijft Gnapheus zowel katholieken als

protestanten bedienen met zijn gespeelde versie van het bekende verhaal over de in verleiding
gebrachte en berooid geraakte jongeling die tot inkeer komt’.

83Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 24.
84Vgl. Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704. Parente, Religious Drama, p. 62, 76.
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3.5 Publieksreacties

Als onderbouwing van de veronderstelde neutraliteit van Acolastus, worden de
opvoeringen ervan in het Latijn en in vertaling wel aangevoerd.85 Gnapheus
voerde Acolastus zelf twee keer op met zijn leerlingen, maar het toneelstuk
had ook succes op de bühne van de Contrareformatie. In 1560 werd het drama
op een Jezüıetencollege in Wenen opgevoerd en in de late jaren ’80 van de
zestiende eeuw in München.86 Ook de Duitse vertalingen van Acolastus werden
opgevoerd in protestantse en katholieke steden. Zo werd er een Duitse vertaling
van Binders hand opgevoerd en uitgegeven in het protestantse Zürich;87 deze
vertaling diende weer als basis voor latere Duitse uitgaven en opvoeringen,
waaronder enkele in katholieke delen van Duitsland.88 Ook de leesverslagen,
van de katholieke toneelschrijvers Zovitius en Macropedius, wijzen erop dat
Gnapheus’ toneelstuk in orthodoxe kringen goed ontvangen werd. Maar uit de
fictieve publieksreactie op een opvoering in Wittenberg en uit de aanpassingen
die Petrus Papeus aanbracht aan Acolastus blijkt juist het tegendeel: Acolastus
werd in de zestiende eeuw beschouwd als een typisch reformatorisch toneelstuk.
Al laten de opvoeringen, vertalingen, bewerkingen en publieksreacties in het
midden of het nu om een neutraal of reformatorisch toneelstuk gaat, wat ze
met elkaar gemeen hebben is dat ze er allemaal op wijzen dat het drama in
het onderwijs gebruikt werd.

3.5.1 Leesverslagen: Zovitius’ Ruth en Macropedius’ kluchten

De leesverslagen van Acolastus zijn niet afkomstig van evangelisch humanisten
die bekend staan om hun waardering voor de Reformatie: Jacobus Zovitius
(1512-na 1543) en Georgius Macropedius (1487-1558). Zovitius noemt Gna-
pheus’ Acolastus in zijn opdrachtbrief bij Ruth die uitgegeven werd in 1533.89

Er is niets bekend over Zovitius’ religieuze overtuiging. Wel gaf hij les in
Hoogstraten en Breda, waar de vervolging van evangelisch gelovigen veel min-
der tegengewerkt kon worden dan in Holland. Ook zou hij zijn tweede Latijnse
toneelstuk, het gelijkenisdrama Ovis perdita (1539) opdragen ‘aan de Heer De-
ken, licentiaat in de godgeleerdheid, en aan de kanunniken van de Collegiale

85Parente, Religious Drama, p. 62, 76. Ik heb laten zien dat dit drama inderdaad elk wat wils
te bieden heeft.

86Parente, Religious Drama, p. 62. Müller, Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher
Zunge, dl. II, p. 97: ‘1560 Wien - Eine Acolastushandschrift von Johann Mayr, anscheinend 1587
München, in clm. 2202 ff 695-719 (aus München 1662) St. B. München’.

87Parente, Religious Drama, 76. Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 47.
88Parente, Religious Drama, p. 76.
89Zovitius, Ruth (Antwerpen: Hillenius, 1533). Voor Zovitius, zie inleiding bij van Zovitius,

Didascalus, ed. Vloeimans en Vosters, ‘Jacob Zovitius, Christen-humanist en rector’.
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Kerk te Breda’ en werd het stuk in 1540 opgenomen in ‘de Bazelse bundel
van Bijbelse spelen’ met werk van voornamelijk katholieke auteurs als Corne-
lius Crocus, Petrus Papeus en Macropedius.90 Het is daarom aannemelijk dat
Zovitius een orthodox katholieke achtergrond had.

Zovitius spreekt in de opdrachtbrief bij Ruth zijn bewondering uit voor
Gnapheus’ Acolastus,91 maar hij neemt aanstoot aan een opmerking die Gna-
pheus maakt in diens dedicatie bij Acolastus van 1529: ‘Onze tijd heeft mannen
als Cicero en Livius, als Vergilius en Demosthenes, om te zwijgen van figuren
als Solon, Hippocrates en Chrysostomos, maar zij heeft geen mannen als Me-
nander en Terentius’.92

Terwijl ik dus vol verwachting uitkijk ofwel rondkijk, ja zelfs uit-
kijk en rondkijk, wiens komedies ik ’s middags in de les zou kunnen
behandelen, aangezien ik de stukken van Terentius en sommige van
Plautus al vaak herkauwd had, wordt mij daar juist op dat moment
een komedie gebracht, getiteld Acolastus, uitgegeven door Gnaphe-
us [...] Ik opende het boekwerk en kreeg de opdracht onder ogen,
waarin die opmerkelijke man in prachtig mooi Latijn klaagt dat er
te weinig komedie-dichters zijn (Terentiorum inopia).93

Zovitius werpt tegen Gnapheus’ bewering in dat Reuchlin toch zeker ‘een paar
vrolijke naspelen of iets dergelijks’ geschreven heeft,94 en andere beroemde
humanisten (‘veteranen uit het literaire leger’, et alios militiae literariae tri-
arios) hebben dialogen geschreven.95 Aan een echte komedie hebben buiten
Gnapheus maar weinig mensen zich gewaagd.96 Zovitius zal nu met zijn Ruth
in Gnapheus’ voetsporen treden.

90Vosters, ‘Jacob Zovitius, Christen-humanist en rector’, p. 171.
91Zovitius, Didascalus, ed. Vloeimans, p. 10. Vosters, ‘Jacob Zovitius, Christen-humanist en

rector’, p. 171.
92Gnapheus, Acolastus (1529), fol. A1v: ‘Habet haec aetas nostra suos Tullios et Livios, habet

suos Vergilios et Demosthenes, ut Solones, Hyppocrates, et Chrysostomos taceam, Menandros et
Therentios nullos habet’. Vertaling naar die van Minderaa. Gnapheus, Acolastus (1555), fol. A2r)
heeft: ‘Habet haec aetas nostra suos Tullios et Livios, habet Marones et Ovidios (ut Ulpianos et
Augustinos taceam); Menandros autem et Terentios habet nullos’.

93Zovitius, Ruth, fol. A3r: ‘Anxius itaque dum prospicio vel dispicio, imo dum prospicio dis-
picioque, cuiusnam Comoedias horuli pomeridianis praelectitem, cum Terentianas atque aliquot
Plautinas semel atque iterum recoxeramus, interea commodum obfertur nobis Comoedia Acolasti
titulo inscripta, a Gnapheo in lucem data [...] Codice resignato, nuncupatoria se nobis praebuit
epistola, in qua mirum qua facundia insignis ille vir de Terentiorum inopia conqueritur’.

94Zovitius, Ruth, fol. A3r: ‘Capnionem tamen unum atque alterum in lucem dedisse exodium
aut quid simile constat’. Capnion, Kapniwn, Grieks voor rook, humanistennaam van Reuchlin.
Voor Johannes Reuchlin, zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus.

95Zovitius, Ruth, fol. A3r: Porro et alios militiae literariae triarios Dialogismum suis condeco-
rasse monumentis quis negat?

96Zovitius, Ruth, fol. A3r: A Comoediographia tamen se tamque re sacra continuere, quotquot
unquam fuere viri egregie docti, praeter unum Gnapheum, qui (ut ipse ait) audax hanc tandem
perfregit glaciem, et meo iudicio quidem ficulneo, audacem fortuna iuvit.
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Zovitius kreeg Gnapheus’ Acolastus via via in handen, een paar jaar nadat
de auteur zelf uit de Nederlanden vertrokken was. Het lijkt erop dat deze
katholieke rector en toneelschrijver het stuk op school gaat lezen met de leer-
lingen (praelectitem),97 wat wellicht betekent dat ze het zullen instuderen en
opvoeren. Op grond van deze opmerking, en gelet op de vele drukken en ver-
talingen, mag geconcludeerd worden dat Acolastus een beroemd stuk was dat
veel mensen wist te bereiken. Wat betreft de inhoud van Acolastus schreef
Zovitius in zijn opdracht een lovende, maar oppervlakkige ‘recensie’. Hij rept
met geen woord over de eigentijdse connotaties van de gelijkenis.

Ook Asotus van de bekende - katholieke - dramaturg Macropedius zou
bëınvloed zijn door Gnapheus’ Acolastus,98 ondanks het feit dat Macropedi-
us in 1535 zelf nog beweert dat zijn dramatisering van de gelijkenis eerder
geschreven is dan Gnapheus’ Acolastus en dat hij alleen Reuchlin navolgt.99

Men verbaast zich er over en ook ikzelf betreur het diep dat on-
der zovele allergeleerdste mannen van onze tijd er geen Menander,
geen Terentius wordt gevonden, maar dat hun literaire genre sinds
de tijd van Terentius of in elk geval sinds de tijd van Lucilius in
vergetelheid is geraakt en aan de kant gegooid. Toch zou het om
zijn kwaliteiten hoger aangeslagen moeten worden dan alle andere
genres. Want waar zouden de jonge leerlingen meer aan hebben
voor hun kennis, wat zou meer bijdragen tot de literaire vorming
van de ‘middenklassers’, waarvan hebben de meest gevorderde leer-
lingen, ja alle samen meer profijt voor een deugdzaam leven, dan
een serieuze komedie?100

Macropedius’ toespeling op de passage uit Gnapheus’ opdrachtbrief is een
lezersreactie op Gnapheus’ Acolastus, maar voor dit onderzoek naar publiek-
seffect vrijwel onbruikbaar. Het is geen reactie op het stuk zelf, maar op de
opmerking in de opdrachtbrief die ook al door Zovitius bekritiseerd was. Het

97Zovitius gebruikt het woord praelectitem. Vgl. praelectio, het voorlezen door de leraar en
het lezen van teksten met de leerlingen op de retoricaschool, later de Latijnse school. Verkruijsse,
Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek . Bloemendal, Spiegel, p. 18.

98Parente, Religious Drama, p. 47-48.
99Macropedius opdrachtbrief bij de uitgave van zijn Rebelles en Aluta. Zie Giebels & Slits,

Georgius Macropedius, p. 186-187.
100Macropedius, opdrachtbrief bij de heruitgave uit 1539 van twee van zijn kluchten, Aluta en

Rebelles: ‘Miratur quidam et ipse profecto doleo inter tot saeculi nostri viros doctissimos nullos
Menandros, nullos Terentios reperiri, sed hoc scribendi genus paene ab ipsis Terentii aut certe
Lucilii temporibus oblitteratum esse et antiquatum, quod tamen prae ceteris scriptorum generibus
pluris merito foret aestimandum. Quid enim plus pueris ad eruditionem, plus adolescentibus ad
honesta studia, plus provectioribus, immo omnibus in commune ad virtutem conducat quam docta
comoedia?’. Vertaling van Bloemendal en Steenbeek, in Macropedius, Georgius Macropedius.
Verzameld toneel, ed. Bloemendal, p. 147.
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vervolg van Macropedius’ opdracht, waar hij over zijn grote voorbeeld Reuchlin
schrijft, heeft overigens wel ‘wat stof doen opwaaien’.101

Dit [dat de komedie nuttig is voor leerlingen van de Latijnse school]
is in overweging genomen door het sieraad van onze tijd en van
het Duitse rijk, Johannes Reuchlin, die [...] als eerste de totaal in
elkaar gezakte kunst van het schrijven van komedies weer overeind
hielp. Ik moet bekennen, zijn werk was de eerste aanleiding voor
mij om toneelstukken te gaan schrijven, hij heeft me als eerste er
toe gëınspireerd.

Of naast hem [in deze laatste eeuw] nog anderen me zijn voorgegaan
in het schrijven van stukken, is me niet bekend. In elk geval heb ik
ze niet gezien. In de tussentijd hebben enkelen Neolatijnse komedies
geschreven wie het niet slecht afging. Sommigen hebben daarbij de
wetten van de jambische maat in acht genomen, anderen niet.102

Op grond van deze passage beticht Parente Macropedius ronduit van leu-
gens.103 Giebels en Slits geven een andere interpretatie van de passage: ‘[Ma-
cropedius] bedoelde niet dat hij voor 1535 geen andere Neolatijnse toneelstuk-
ken dan die van Reuchlin had gelezen, maar dat hij geen andere had gelezen
toen hij zelf toneelstukken begon te schrijven, rond 1510. Hij vervolgt dan ook:
“Inmiddels hebben meer personen er geschreven ... ”’.104 Het interea is dan de
periode tussen het schrijven en het uitgeven van zijn komedies. Het vervolg,
waar Macropedius schrijft dat sommigen van hen in dichtvorm, anderen in
proza schreven, lijkt ook een toespeling op Gnapheus’ opdracht bij Acolastus,
aangezien Gnapheus een komedie van Snoy noemt, die in proza geschreven
was,105 terwijl hij zelf in dichtvorm schreef.106

101Giebels & Slits, Georgius Macropedius, p. 187.
102Macropedius, opdrachtbrief bij de heruitgave uit 1539 van twee van zijn kluchten, Aluta

en Rebelles: ‘Consideravit hoc saeculi nostri et Germaniae decus Ioannes Capnion de omnibus
litterarum studiis bene meritus, qui praeter hoc quod linguam Hebraicam primus Germaniae
invexit, etiam collapsum prorsus artificium comicum primus instauravit. Is mihi primus (ut verum
fatear) ansam scribendi dedit, is me primus excitavit. Si praeter eum hoc posteriori saeculo alii
ante me scripserint, nescio. Hoc scio, quod alios non viderim. Scripserunt interea nonnulli,
quibus non infeliciter res cessit, alii carminis iambici legibus observatis, alii minime’. Vertaling
van Bloemendal en Steenbeek, in Macropedius, Georgius Macropedius. Verzameld toneel, ed.
Bloemendal, p. 147. In de uitgave van 1539 heeft Macropedius de passage aangepast en ‘in deze
laatste eeuw’ (hoc posteriori saeculo) toegevoegd. Vertaling van Bloemendal en Steenbeek, in
Macropedius, Georgius Macropedius. Verzameld toneel, ed. Bloemendal, p. 147. Zij nemen
blijkbaar de eerste druk uit 1535 als uitgangspunt, want ze vertalen het hoc posteriori saeculo
niet.
103Parente, Religious Drama, p. 46-47.
104Giebels & Slits, Georgius Macropedius, p. 187.
105Gnapheus, Acolastus (1555).
106Gnapheus, Acolastus (1529), fol. A2r: ‘Ik heb gehoord, dat een dokter, Reinier Snoy, zich
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Ik zie geen reden eraan te twijfelen dat Macropedius zijn Asotus rond 1510
geschreven heeft. Als hij inderdaad bëınvloed blijkt te zijn door Gnapheus’
Acolastus, kan dat ook gebeurd zijn toen hij het toneelstuk bewerkte ter voor-
bereiding van de druk in 1537. Ik kan me voorstellen dat hij het als krenkend
ervoer dat zijn dramatische oeuvre door Gnapheus totaal genegeerd werd, ter-
wijl Gnapheus wel een obscuur verloren-zoon-stuk in proza van Snoy noemde,
dat in 1529 net zo min in druk verschenen was. Wellicht voelde Macrope-
dius zich door Gnapheus tekort gedaan: in 1529 zegt Gnapheus dat er geen
Menanders en Terentii zijn, terwijl Macropedius al in 1507 zijn eerste stuk
liet opvoeren,107 en Reuchlins stukken al wel in druk waren verschenen. Het
lijkt erop dat Macropedius en Gnapheus elkaar hun succes niet gunnen en
het er niet over eens kunnen worden wie van de twee de eerste Latijnse ko-
medie na Reuchlin geschreven heeft. Op grond van de overgebleven bronnen
kan geen uitsluitsel gegeven worden, maar van enige rivaliteit lijkt zeker spra-
ke te zijn. Zo wordt Gnapheus’ door Macropedius niet bij naam genoemd
(hij wordt aangeduid met quidam, ‘iemand’). Hieruit kan wellicht een lichte
irritatie opgemaakt worden.

Zoals gezegd was Asotus een stuk venijniger dan Gnapheus’ gelijkenisdra-
ma: de oudste broer, en daarmee ook de katholieke geestelijkheid, wordt zeer
negatief geportretteerd. Asotus is niet het enige stuk van Macropedius dat de
geestelijkheid bespot. In een van zijn kluchten, Andrisca (‘Manwijf’, 1537),
gaat de getrouwde vrouw Porna vreemd met de pastoor Hieronymus.108 Van-
wege deze toneelstukken wordt Macropedius beschuldigd van sympathie voor

met dezelfde stof bezig heeft gehouden, allicht zelfs met veel meer succes. Als dat zo is, dan is
het mij welkom, als [...] ik als de een of andere belachelijke naäper van Reynerus verschijn [...]’
(‘Audivi quendam Reynerum Snoy Medicum in eodem versatum argumento, fortasse etiam multo
felicius. Id si ita est, pergratum mihi fuit si [...] ipse ridicula quaedam Reyneri simia appaream’).

In de herdruk uit 1555 zegt Gnapheus over de komedie van Snoy niet meer dat die wellicht beter
is dan de zijne (de tijd heeft blijkbaar anders geoordeeld), maar deelt hij wel mee dat dat stuk
in proza geschreven was. Gnapheus, Acolastus (1555), fol. A2v-A3r: ‘Ik heb gehoord, dat een
dokter uit Gouda eens dezelfde stof behandeld heeft, maar dan in proza. Als dat zo is, dan is het
mij welkom, als die man zijn werk eindelijk uitgeeft, want ik benijd hem zijn roem niet, noch ben
ik bang dat ik als de een of andere belachelijke naäper van hem verschijn’ (‘Audivi Goudanum
quendam medicum hoc ipsum argumentum aliquando tractasse, sed dictione plane soluta metro.
Quod si ita est, pergratum mihi fuerit, si vir ille suas lucubratiunculas vel tandem edat, tantum
abest, ut vel eius gloriae invideam, vel id metuam, ne si edatur ridicula eius Simia heic appaream’).
Het lijkt erop dat Macropedius ook de komedie van Snoy kende, want in de opdracht lijkt hij te
zinspelen op de komedie in versvorm van Gnapheus en die in proza van Snoy, die in de tussentijd
- tussen zijn eerste opvoering van Asotus en de eerste druk - verschenen zijn.
107De eerst gedrukte uitgave van Macropedius’ werk is uit 1535, en Gnapheus’ opmerking is dus

wel begrijpelijk, al zou achterhaald moeten worden of een opvoering in Den Bosch bekend was in
Den Haag. De opdrachtbrieven van Zovitius en Macropedius, waarin Acolastus vermeld wordt,
en Gnapheus opdracht aan Sartorius, docent in Amsterdam, doen vermoeden dat er contacten
bestonden tussen de humanistische docenten en rectoren (al kenden Gnapheus en Sartorius elkaar
ook van de Delfts-Haagse kring).
108Giebels & Slits, Georgius Macropedius, p. 208-215.
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de Reformatie.109 Hij bindt in en gaat serieuzere Bijbelse komedies schrijven
en in de latere klucht Bassarus laat hij de pastoor Hieronymus netjes samen-
wonen met zijn nicht Corasium (‘Meisje’).110

3.5.2 Papeus’ Samarites en een fictief verslag van een opvoering in
Wittenberg

De katholieke rector Papeus bewerkte Acolastus voor een katholiek publiek
tot zijn eigen Samarites, waarin hij de Rooms-Katholieke Kerk een veel gro-
tere rol laat spelen in de verlossing van de verloren zoon.111 Hij doet dat
door het drama van Gnapheus over de verloren zoon te combineren met de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In de dan gebruikelijke allegorische
uitleg van de gelijkenis is de Samaritaan het zinnebeeld voor Christus, het ach-
terlaten van de gewonde man bij de herbergier staat symbool voor Christus’
overdracht van de katholieke kerk aan Petrus en diens opvolgers, de rooms-
katholieke pausen.112 Parente kenmerkt dit stuk dan ook als een katholiek
weerwoord op Acolastus.113 Vreemd genoeg betoogde hij eerder dat Acolastus
juist een neutraal toneelstuk was en geen typisch luthers stuk zoals Atkinson
beweerde.114 Later stelt hij dus dat de protestantse boodschap wel opvallend
genoeg was om katholieke lezers als Papeus dwars te zitten.

Ook opvoeringen van Gnapheus’ drama’s zijn becommentarieerd. Een van
de twee publieksreacties op een opvoering betreft Acolastus.115 Maar de pu-
blieksreactie is wellicht niet erg geschikt als bronmateriaal. Het gaat namelijk
om een fictief verslag van een opvoering van een Bijbeldrama Acolastus geti-
teld in de laatzestiende-eeuwse schelmenroman The Unfortunate Traveller or
The Life of Jack Wilton van Thomas Nashe.116

Het is niet helemaal zeker dat het hier gaat om Gnapheus’ Acolastus, want
de naam van de auteur wordt niet genoemd. Het zou ook een van de Duitse
vertalingen kunnen zijn, die vaak dezelfde titel ‘Acolastus’ droegen.117 Wel
wordt in de passage het personage van de profiteur aangeduid met het woord
parasite (‘There was a parasite, and he with clapping his handes and thripping
his fingers seemed to dance an antike to and fro’), en lijkt het dus eerder om
109Leijs, ‘Macropedius... leves et facetas fecit olim fabulas’, p. 92-94.
110Giebels & Slits, Georgius Macropedius, p.215-222.
111Papeus, Samarites (Antwerpen: Guilhelmus Montanus, 1539).
112Parente, Religious Drama, p. 72-73.
113Parente, Religious Drama, p. 73.
114Parente, Religious Drama, p. 62, 76.
115De andere is een verslag van een van de toneelspelers van de opvoering van Hypocrisis in

Basel in 1547. Zie paragraaf 9.5.
116Nashe, The Unfortunate Traveller, ed. McKerron, dl. II, p. 249-250.
117Neem bijvoorbeeld de vertaling van Binder: Acolastus (1535), in Binder, ‘Acolastus. Ein

Comoedia von dem verlornen Sun’, ed. Bächtold.

109



een Latijnse komedie te gaan dan om een Duitstalig toneelstuk. Het woord
parasitus komt voor in de dramatis personae bij Gnapheus’ Acolastus; bij
Binder worden Pantolabus en Pamphagus ‘tellerschläcker’ genoemd, wat iets
als tafelschuimer zal betekenen. Maar ook als het bij Nashe wel een van de
Duitse vertalingen is, dan gaat het nog altijd vrij rechtstreeks om Gnapheus’
Acolastus.

Het is veelzeggend dat de passage waarin de opvoering van Acolastus be-
schreven wordt deel uitmaakt van een reeks gebeurtenissen die allemaal te
maken hebben met de Reformatie en het evangelisch humanisme. De hoofd-
persoon (en met hem de Engelse lezers) krijgen een tour langs alle belangrijke
plaatsen, en ze ontmoeten alle invloedrijke opiniemakers. Zo is Jack Wilton in
Münster tijdens de bezetting van de stad door Jan van Leyden en de weder-
dopers; bezoekt hij Rotterdam, waar hij de evangelisch humanisten Erasmus
en More ontmoet, die net hun Moriae Encomium en Utopia aan het schrijven
zijn;118 en begeeft hij zich naar Wittenberg, waar hij aanwezig is bij een acade-
mische optocht en de opvoering van Acolastus, en getuige is van een disputatie
tussen Luther en Karlstadt (Carolostadius).

Het is een zeer sarcastisch, en vermakelijk bedoeld verslag. De hoofdrolspe-
ler van de roman, Jack Wilton, heeft geen goed woord over voor de uitvoering,
die volgens hem zó slecht was dat zelfs de sombere filosoof Heraclitus erom
zou lachen. De inhoud van het stuk wordt niet genoemd; het slechte spel
overschaduwt de boodschap. De passage illustreert meteen dat mensen bij een
opvoering kunnen zijn zonder iets van het centrale punt mee te nemen.

Hij [de hertog van Saksen] werd ontboden naar een van de grote
scholen voor een komedie die door de leerlingen werd opgevoerd.
Acolastus, de verloren zoon was de titel en het werd zo slecht ge-
speeld, zo vervelend opgevoerd, dat zelfs Heraclitus erom gelachen
zou hebben. Een [van de toneelspelers] liep zo hard met zijn voeten
te stampen op het toneel alsof hij de kleien vloer aan het effenen was,
dat ik dacht dat hij zich voorgenomen had de timmerman die [de
stellage] gebouwd had tot schaamte te brengen. Een ander zwaaide
zo erg met zijn armen als met stokken naar een perenboom, dat men
bang was dat hij de kaarsen die boven hun hoofden hingen uit de
houders zou slaan en iedereen in het donker zou laten zitten. Weer
een ander deed niets dan knipogen en gekke bekken trekken. Er was
een profiteur, die onder het klappen van zijn handen en knippen met
zijn vingers heen en weer leek te springen.

118Vergelijk Atkinsons inleiding bij Acolastus, waar ook hij de verleiding niet kan weerstaan het
stuk te vergelijken met de Laus Stultitiae en Utopia. Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p.
73-81. Blijkbaar nodigt Gnapheus’ Acolastus hiertoe uit, wellicht vanwege de roem van het stuk.
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Het enige dat ze goed wisten uit te beelden was de honger van de
verloren zoon, aangezien de meeste leerlingen dan ook weinig te eten
kregen. Je zou zeggen dat ze opgeleid werden op een school voor
varkens om eikels te leren eten, als je had gezien hoe verwoed ze erop
af vlogen. Grappen maken deden ze niet om te voorkomen dat de
luisteraars in slaap vielen behalve het verorberen van varkensvoer.
Zo nu en dan stak de bediende zijn hand uit naar het bord van zijn
meester en hij stikte bijna, zo ongemanierd en uitgehongerd zat hij
te eten om het publiek te vermaken.119

Als hier inderdaad Gnapheus’ Acolastus bedoeld werd - en zijn Bijbeldrama
was het bekendste in de periode, in Engeland door de vertaling van Palsgrave
- dan krijgt Gnapheus een plaats toegewezen tussen Erasmus, More, Luther en
Karlstadt, en blijkt dat ook hij een stevig verankerd boegbeeld was in latere
Engelse beeldvorming over de periode van de vroege reformatie in Noord-
Europa.120

Men denkt echter dat Nashe de evangelisch humanisten die hij Jack laat be-
zoeken in de Nederlanden in schril contrast plaatst met de lutherse academici
in Wittenberg.121 Eerstgenoemden (Erasmus en More, maar ook Agrippa van
Nettesheim en Aretino) worden positief gewaardeerd,122 de lutherse humanis-
ten daarentegen worden neergezet als inhoudsloze esthetici en ciceroniani. De
schrijver laat Jack Wilton niet inhoudelijk ingaan op het theologische debat
tussen Luther en Karlstadt, het wordt gereduceerd tot ‘stances and gestu-

119Nashe, The Unfortunate Traveller, ed. McKerron, dl. II, p. 249-250: ‘[...] he was bidden to
one of the chiefe schooles to a Comedie handled by schollers. Acolastus, the prodigal child, was
the name of it, which was so filthily acted, so leathernly set forth, as would have moved laughter
in Heraclitus. One, as if he had been playning a clay floore, stampingly trode the stage so harde
with his feete that I thought verily he had resolved to do the Carpenter that set it up some utter
shame. Another flong his armes lyke cudgels at a peare tree, insomuch as it was mightily dreaded
that he wold strike the candles that hung above their heads out of their sockettes, and leave them
all darke. Another did nothing but winke and make faces. There was a parasite, and he with
clapping his handes and thripping his fingers seemed to dance an antike to and fro.

The onely thing they did well was the prodigall childs hunger, most of their scholars being
hungerly kept; & surely you would have sayd they had bin brought up in hogs academie to learne
to eate acorns, if you had seene how sedulously they fell to them. Not a ieast had they to keepe
their auditors from sleeping but of swill and draffe; yea, nowe and then the servant put his hand
into the dish before his master, & almost chokt himselfe, eating slovenly and ravenously to cause
sport’.
120Voor Palsgrave’s vertaling van Acolastus, zie Palsgrave, Acolastus, ed. Carver.
121Zie Hilliard, The singularity of Thomas Nashe, p. 132-133.
122Pietro Aretino, of Van Arezzo, (1492-1556) was schrijver, dichter en kunstcriticus die schreef

in het Italiaans; ook stond hij zeer kritisch tegenover het pausdom en schreef hij satirisch werk.
Agrippa van Nettesheim (1486-1535) staat vooral bekend om zijn De incertitudine et vanitate
scientiarum (1527), een werk over de belabberde staat van de wetenschappen, waarin hij zich
uitspreekt tegen de scholastiek, de verering van relieken en heiligen, het kerkelijk recht en de
hiërarchische structuur van de katholieke kerk, en waarin hij een ad fontes-benadering van de
Bijbel voorstaat.
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res’.123 Hetzelfde gebeurt in de beschrijving van de opvoering van het stuk.
Omdat ook hier alleen gebaren en handelingen beschreven worden, wordt de
passage wel gezien als een illustratie van de inhoudsloosheid en nadruk op uiter-
lijke vorm in Wittenberg. Om welk stuk het precies gaat wordt niet besproken
in het wetenschappelijk werk over The Unfortunate Traveller ; de passage over
de opvoering wordt alleen bestempeld als illustratie van de algehele sfeer aan
de Wittenbergse universiteit. De vraag rijst of Gnapheus in The Unfortunate
Traveller onder de protserige lutherse theologen gerekend wordt, of dat Nashe
juist wil laten zien hoe zijn vermaarde Latijnse toneelstuk in de strikt lutherse
omgeving van de Latijnse school van Wittenberg verkracht wordt.

De fictieve opvoering in The Unfortunate Traveller maakt duidelijk dat
Gnapheus’ Acolastus een bekend stuk was, en dat het geassocieerd werd met
de Reformatie. Het was een van de ‘lieux de memoire’ van de Reformatie.
Papeus’ Samarites laat hetzelfde zien. Deze katholieke auteur was van mening
was dat Gnapheus’ bekende drama niet door de beugel kon. Hij voelde zich
geroepen een toneelstuk te schrijven waarin de Rooms-Katholieke Kerk wel
een glansrol speelt.

3.6 Conclusie

De meningen lopen uiteen of Acolastus nu wel of niet een reformatorische
boodschap aan de man probeerde te brengen. Pleij is van oordeel dat het
een neutraal toneelstuk was, waarin zowel katholieken als evangelischen hun
denkbeelden bevestigd zagen.124 Gnapheus zou met Acolastus de discussie
hebben willen aanzwengelen tussen de verschillende religieuze partijen. Bolte,
Minderaa en Rädle menen dat het alleen evangelische of lutherse opvattingen
propageerde.125 Bij Parente vind je beide interpretatie terug.126

Acolastus dramatiseert de gelijkenis van de verloren zoon. Deze parabel
leende zich gemakkelijk voor evangelische propaganda en antikatholieke pole-
miek. De gelijkenis werd geactualiseerd door de oudste broer via de schriftge-
leerden en Farizeeën te identificeren met de eigentijdse katholieke geestelijk-
heid. Zo las Erasmus de gelijkenis als een aansporing aan de katholieke gees-
telijkheid barmhartigheid te tonen tegenover zondaren. De lutheraan Waldis
voerde in zijn drama De parabel vam vorlorn szohn een oudste zoon op die
zo verontwaardigd is over de warme ontvangst van de jongste zoon door hun
beider vader, dat hij zich van zijn vader - en dus van God - afkeert en toetreedt

123Hilliard, The singularity of Thomas Nashe, p. 132.
124Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704.
125Zie paragraaf 3.4.
126Parente, Religious Drama, p. 62, 73, 76. Zie paragraaf 3.5.2.
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tot een strenge kloosterorde. Ook de humanistische toneelschrijver Macrope-
dius stelt de oudste zoon in een slecht daglicht en lijkt zo de katholieke clerus
te bekritiseren.

Gnapheus laat de oudste zoon helemaal achterwege en onthoudt zich zo
van elke kritiek op de geestelijkheid. Hij gaat de polemiek uit de weg, zoals
hij ook aankondigde in de proloog: ‘maar heus van nieuwe leer / is hier geen
woord te horen, / en nergens wagen we iets dat strijdig is / met het algemeen
geloof’. Zodoende - en ook omdat hij zich niet uitdrukkelijk voor of tegen de
katholieke dan wel evangelische weg naar genade uitsprak - waren alle partijen
in principe vatbaar voor de boodschap volgens het model van beperkte effecten.
Het is overigens ook mogelijk dat hij door het weglaten ervan juist de aandacht
vestigde op het controversiële personage van de oudste broer en de connotaties
die het heeft.

Gnapheus lijkt zich met Acolastus te houden aan de traditionele, orthodox
katholieke uitleg van de parabel: door zijn deel van de nalatenschap op te eisen
en zijn vader te verlaten, heeft de verloren zoon zich afgewend van het chris-
tendom en de katholieke kerk. Maar er worden ook evangelische leerstellingen
gedramatiseerd, zoals de overtuiging dat genade verkregen kan worden buiten
de Rooms-Katholieke Kerk, zonder sacramenten of goede werken.

Volgens Klappers model van beperkte effecten zouden katholieke en evange-
lische gelovigen alleen hun eigen denkbeelden herkennen en aanvaarden (rein-
forcement). Voor de opvattingen van de ‘tegenstander’ zijn ze vrijwel immuun,
er in nauwelijks meningsverandering mogelijk (minor change). Omdat in Aco-
lastus geen enkele stroming expliciet bestreden wordt en beide partijen aan
het woord lijken te komen, worden de psychologische barrières voor een groot
deel ondervangen en zijn in principe alle aanwezigen en lezers vatbaar voor de
boodschap.

Dat kon zo zijn in de ‘publieke sfeer’ van de Latijnse scholen waar het drama
werd ingestudeerd, in de steden waar het op een voor iedereen toegankelijke,
publieke plaats werd opgevoerd, én in de ‘openbaarheid’ van de respublica
litteraria, waar de komedie werd gelezen en misschien bediscussieerd. Omdat
het toneelstuk zowel in katholieke als in protestantse kringen gelezen werd,
en zowel op katholieke als protestantse scholen gespeeld werd, blijkt dat het
zo heeft gefunctioneerd. Ook al was de taal en de verhulde vorm van de
antiklerikale sentimenten voor sommige toeschouwers (lezers zullen wel Latijn
hebben gekend) een probleem. Die verhulling wordt des te groter als men
bedenkt dat het stuk meer lagen kent.

In Acolastus wordt namelijk niet alleen de bekende gelijkenis gedramati-
seerd, Gnapheus lijkt in dit toneelstuk bovendien te zinspelen op de controverse
tussen Luther en Erasmus over de vrije wil. Deze polemiek sleepte zich voort
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tot eind 1527, wat betekent dat Acolastus, uitgegeven in 1529, een actueel
toneelstuk was. Vooral omdat we ervan uit kunnen gaan dat de opvoering
(waar overigens niets van bekend is) eerder plaatsgevonden had. Toch geeft
Gnapheus in het stuk geen nieuwe informatie. Hij verwijst naar een aantal van
Luthers beschuldigingen (zoals epicureeër, een term voor een bepaalde groep
spiritualisten). Dit komt overeen met zijn rol als opinieleider, die volgens de
‘two-step flow’-theorie de ideeën van de grote reformatoren doorgeeft aan zijn
volgers. Luthers originele boodschap, een onvriendelijke afstraffing, wordt wel
gefilterd. Nieuw is de mildheid en genegenheid waarmee het personage Eu-
bulus (die Luther representeert) zijn buurman Pelargus (in wie we Erasmus
mogen zien) benadert.

Ondanks de onpartijdigheid werd Acolastus namelijk toch ontvangen als
reformatorisch stuk. Uit Nashe’s The Unfortunate Traveller or The Life of
Jack Wilton blijkt dat Acolastus - als het in de roman inderdaad om Gnaphe-
us’ verloren-zoon-stuk gaat - werd beschouwd als een ‘lieu de memoire’ van de
Reformatie, naast de theologische discussies in Wittenburg, de Lof van Eras-
mus en de opstand in Münster. Ook de katholieke docent en toneelschrijver
Papeus zag zich geroepen een weerwoord te schrijven op Acolastus waarin de
Rooms-Katholieke Kerk wel een zichtbare rol speelt in de weg naar genade.
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Hoofdstuk 4

De contemporaine receptie van het

zinnespel van de rederijkers

4.1 Inleiding

Gnapheus Latijnse drama’s zijn veel verschuldigd aan het eigentijdse Neder-
landstalige toneel. Vooral zijn laatste toneelstuk Hypocrisis leunt zeer sterk
op het het Nederlandstalige allegorische toneel.1 Dat dit drama schatplichtig
is aan het drama in de moedertaal is gemeengoed, maar hetzelfde geldt voor
zijn eerdere toneelstukken. Verrassend genoeg ontkomt zelfs Acolastus, dat
gezien wordt als het schoolvoorbeeld voor het op klassieke leest geschoeide,
humanistische religieuze drama, niet aan de invloed van het eigentijdse volks-
talige toneel. Over het algemeen neemt men aan dat dit toneelstuk een typisch
Romeinse komedie is, zij het met een christelijke inhoud,2 maar ik moet con-
stateren dat het zeer grote overeenkomsten vertoont met het zinnespel van de
rederijkers.

Rederijkers waren de leden van literaire clubs en toneelverenigingen (‘rede-
rijkerskamers’ genoemd) die voor publieke feesten en zelf georganiseerde feeste-
lijke wedstrijden toneelstukken schreven en opvoerden. Met name de steden in
Vlaanderen, Brabant en Holland hadden één of meer rederijkerskamers, zoals
‘De Groene Laurierspruit’ uit Den Haag en ‘De Rapenbloem’ uit Delft.3 Het
zinnespel van de rederijkers kenmerkt zich door de allegorie, vrijwel alle per-
sonages zijn personificaties: allegorische personages die abstracte begrippen

1Macardle, Allegory of Acolastus, p. 6. Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 282-283, 285.
Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 18-19. Creizenach, Geschichte des neueren Dramas, dl.
II, p. 159.

2Parente, Religious Drama, p. 31, 45.
3Van Dixhoorn, ‘Repertorium van rederijkerskamers’. Voor de rederijkers, zie Pleij, Het ge-

vleugelde woord. Van Dixhoorn, Lustige geesten. Van Bruaene, Om beters wille.
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of instanties tot leven brengen.4 De term zinnespel is erg ruim en bevat ver-
schillende categorieën: episch-dramatische spelen en explicatief-dramatische
spelen. De episch-dramatische spelen kunnen weer onderverdeeld worden in
historiespelen, Bijbeldrama’s en het mythologisch-amoureuze toneel.5 Onder
de explicatief-dramatische spelen vallen de prototypische moraliteiten, waar-
van het eindvijftiende-eeuwse zinnespel Den Spieghel der Salicheyt van Elc-
kerlijc (hierna Elckerlijc) het beroemdste voorbeeld is, en discussiespelen.6

Gnapheus schreef prototypische moraliteiten, met uitzondering van Eloquen-
tiae Triumphus, dat teruggaat op de contemporaine processiespelen en op het
model van de zogenoemde ‘blijde inkomsten’.7

De ontleningen maken deel uit van Gnapheus’ overtuigingsstrategieën. Hij
zocht aansluiting bij bestaand toneel waarmee het publiek al bekend was, zo-
dat de boodschap ook begrepen kon worden door toeschouwers die niet bekend
waren met de klassieke literatuur en cultuur en de Romeinse komedie. Voor
de lezers en de toeschouwers die wel humanistisch onderwijs gevolgd hadden,
werd de boodschap ondersteund door de verwijzingen naar het contemporaine
theater, waarmee ook zij goed bekend waren. Het eigentijdse volkstalige drama
bood Gnapheus de mogelijkheid om de relatief onbekende klassieke komedie,
die hij voor onderwijsdoeleinden en voor het verspreiden van een reformatori-
sche boodschap wilde gebruiken, te actualiseren en herkenbaar te maken.8

Ik zal laten zien hoe Gnapheus de reformatorische boodschap ondersteunt
en overbrengt door gebruik te maken van de dramatische conventies uit het
zinnespel van de rederijkers. De nadruk zal liggen op de allegorische perso-
nages die goede en slechte eigenschappen symboliseren, en dan vooral op de
laatste categorie, de zogenoemde ‘sinnekens’, personificaties van het kwaad.9

De goede en duivelse personages worden namelijk in verband gebracht met de
verschillende religieuze groeperingen, die Gnapheus onder meer op deze manier
afwijst of juist prijst.

4Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 128-129.
5Ramakers neemt de historiespelen en Bijbeldrama’s overigens samen. Ramakers, ‘Dutch Al-

legorical Theatre’, p. 137. De term is geëikt door Van Herk. Van Herk, Fabels van liefde.
Hummelen noemt deze toneelstukken ‘romantisch-klassieke drama’s’. Hummelen, De sinnekens
in het rederijkersdrama, p. 28-29.

6Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 316-317. Ramakers, ‘Dutch Allegorical
Theatre’, p. 133-140. Voor Elckerlijc, zie Wilmink & Ramakers, Mariken van Nieumeghen &
Elckerlijc. Discussiespelen, de naam zegt het al, zijn drama’s zonder veel handeling, onder deze
noemer vallen de wedstrijdspelen, comparatie- of toogspelen en tafelspelen.

7Zie paragraaf 5.2.
8Vgl. Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703. Pleij geeft als voorbeeld dat de plaats van

de handeling geactualiseerd werd (Macropedius situeerde zijn kluchten in Bunschoten, in plaats
van het Athene van de Romeinse komedies). Dit soort bekende elementen moesten ‘spelers en
toeschouwers een vertrouwd gevoel geven’ en ‘een brug slaan naar de belevingswereld van de
jonge deelnemers en toeschouwers’.

9Voor de sinnekens, zie Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama.
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4.2 Humanistische toneelschrijvers en de volkstalige auteurs

Sociaal-historisch onderzoek wijst uit dat de banden tussen Latijnse scholen
en de rederijkerskamers sterk waren en er wisselwerking geweest moet zijn.10

Zo zegt Pleij dat er een nauwe verwantschap bestond tussen de beide groe-
pen ‘professionele liefhebbers van het woord, die soms alleen in taal leken te
verschillen’.11 Hoe zich dit precies vertaalt naar hun toneelstukken blijft vrij
onduidelijk. Het Latijnse drama en de Erasmiaanse satire en ethiek zouden
van grote invloed geweest zijn op het werk van de rederijkers, maar ondanks
deze bëınvloeding veranderde er weinig in de ‘thematiek en strekking van de
verbeeldingen en opvoeringen’ van het rederijkerstoneel: de traditionele, be-
kende scènes werden slechts voorzien van ‘een klassieke aankleding’.12 Alleen
het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers gaat duidelijk terug op
klassieke bronnen, wat zou kunnen wijzen op humanistische invloeden.13

Andersom zou ook het Latijnse toneel bëınvloed zijn door het rederijkers-
drama, 14 maar de enige overduidelijke intertekstuele momenten tussen het
rederijkersdrama en het Latijns toneel zijn de Latijnse bewerkingen van Ma-
cropedius en Schonaeus.

Macropedius’ Hecastus (‘Iedereen’, 1539) was een bewerking in het Latijn
van Elckerlijc, in Andrisca bewerkt en combineert hij twee Nederlandstalige
kluchten, zoals Plautus en Terentius komedies van Menander bewerkten en
er soms twee combineerden: het Spel van moorkensvel (‘Toneelstuk over een
paardenhuid’) en de Cluyte van Playerwater, een klucht ‘over de sukkel die
eropuit gestuurd wordt door zijn sluwe vrouw om ‘speelwater’ te halen, zodat
zij vrij spel heeft voor haar amoureuze escapades’.15

In de zestiende eeuw zijn het vooral de Latijnse stukken van de humanisten
die bëınvloed zijn door het rederijkerstoneel.16 Niet alleen de Latijnse toneel-
stukken van Macropedius kunnen hiervoor als argument aangevoerd worden,
maar ook die van Gnapheus. Omdat Gnapheus geen bestaande, Nederlands-

10Pleij, Het gevleugelde woord, p. 701, 705. Zie ook Van Dixhoorn, Lustige geesten, p. 270-272.
11Pleij, Het gevleugelde woord, p. 701.
12Pleij, Het gevleugelde woord, p. 705.
13Van Herk, Fabels van liefde, p. 21-22.
14Volgens Pleij hangen de Latijnse toneelstukken nauw samen met de ‘aard en strekking’ van

het rederijkerstoneel. Pleij, Het gevleugelde woord, p. 702-703.
15Zie Giebels & Slits, Georgius Macropedius, p. 215; Leijs, ‘De Middelnederlandse klucht

[...] in Macropedius’ Andrisca’; Macropedius, Georgius Macropedius. Verzameld toneel, ed.
Bloemendal, p. 177-230, 367-453; Bloemendal, Spiegel, p. 46; Pleij, Het gevleugelde woord,
p. 702-704. Voor de Latijnse bewerking Hecastus, waarmee het Nederlandstalige toneelstuk
internationaal op de kaart gezet werd, zie ook Bloemendal, ‘Transfer and Integration of Latin and
Vernacular Dramas’.

16Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703, 708. De voorbeelden die Bloemendal en Parente geven
van Nederlandstalige toneelstukken die Latijns werk navolgen zijn van later datum (op zijn vroegst
rond 1600). Bloemendal, Spiegel, p. 35. Parente, Religious Drama, p. 95-146.
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talige toneelstukken bewerkt, zoals Macropedius doet, is er geen sprake van
opvallende, makkelijk traceerbare ontleningen. Hij gebruikt de bestaande dra-
matische conventies van het rederijkerstoneel.17 Zo volgt hij in zijn Acolastus,
Morosophus en Hypocrisis het handelingsverloop van de prototypische mora-
liteit, wel houdt hij vast aan de uiterlijke vorm van de Romeinse komedie met
een proloog, vijf bedrijven en een epiloog. Ook neemt hij standaardscènes en
stereotiepe personages uit het rederijkerstoneel over.

4.3 De prototypische moraliteit: handelingsverloop, stereo-
tiepe personages en standaardscènes

De volkstalige moraliteit heeft een kenmerkend handelingsverloop. De hoofd-
persoon, een representant van het mensengeslacht, verliest zijn of haar on-
schuld en vervalt tot zonde, daartoe verleid door de ‘sinnekens’. Deze ‘perso-
nificaties van de verleidende krachten van het kwaad’,18 blijven de mensfiguur
tegenwerken, terwijl ze zich voordoen als zijn beste vrienden. Goede personifi-
caties staan de mensfiguur bij. Met hun hulp keert hij zijn zondige leven de rug
toe en vindt genade. Soms zijn er twee mensfiguren, die samen de mensheid
vertegenwoordigen: de een komt tot inkeer en vindt genade, de ander blijft
zondig en wordt veroordeeld tot de hel. Het bekendste Nederlandse voorbeeld
van een zinnespel is Elckerlijc, dat door Macropedius bewerkt werd tot zijn
Hecastus,19 maar het is niet de meest typische moraliteit: alleen het laatste
deel van de levensweg wordt erin gedramatiseerd, de hoofdpersoon vervalt niet
tot zonde op het toneel. Ook zijn er geen echte verleidersfiguren en al helemaal
geen sinnekens.

Zowel Hypocrisis, Morosophus, als Acolastus volgen dit handelingsverloop
en bevatten goede en boosaardige allegorische personages. Precies zoals in de
volkstalige moraliteit bevrijdt de hoofdpersoon zichzelf uit een staat van zon-
de, onkunde en onwetendheid en gaat hij uiteindelijk een staat van genade en
inzicht binnen. Atkinson vergelijkt Acolastus dan ook met het zinnespel Elc-
kerlijc, dat in het Engels vertaald was onder de titel Everyman: ‘[...] Acolastus
is not merely a social comedy. It is also a parable, a symbolic re-enactment of
Everyman’s fall and redemption’.20

Het personage van de verloren zoon, Acolastus, staat voor de zondige mens

17Macropedius doet overigens hetzelfde in Hypomone seu Patientia (‘Volharding’, 1554). Gie-
bels & Slits, Georgius Macropedius, p. 274-278. Macropedius, Georgius Macropedius. Verzameld
toneel, ed. Bloemendal, p. 455-501. Leijs, ‘Macropedius... leves et facetas fecit olim fabulas’, p.
95.

18Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 1.
19Zie paragraaf 4.2.
20Gnapheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 50.
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die verwijderd raakt van God. Na zijn verblijf in het buitenland (een alle-
gorische representatie van zijn zondige leven, ver verwijderd van God) en het
verlies van zijn erfdeel, komt hij tot inkeer, keert terug naar de Vader en wordt
hartelijk ontvangen.

Hypocrisis dramatiseert de allegorische pelgrimage van Psyche van zonde
naar berouw en tenslotte genade. Psyche (Grieks voor ‘Ziel’), de representant
van het mensengeslacht, wordt omschreven als ‘de ziel van de zondige mens,
die misbruik maakt van zijn kennis’.21 Zij moet zich verantwoorden voor haar
zondige leven voor de rechtbank van Jupiter. De scène is een humanistische
veriant van ‘de geliefde rechtspraakscènes in de hemel’ in het volkstalige to-
neel.22

De hoofdpersoon uit Gnapheus’ Morosophus, een arrogante geleerde, staat
voor iedereen die te koop loopt met zijn ingebeelde wijsheid. Ook hij komt tot
inkeer; hij maakt een ontwikkeling door van aangemeten wijsheid (personata
sapientia) naar ware wijsheid (vera sapientia). Net als in het toneel in de
volkstaal wordt Morosophus daarbij geholpen door allegorische personages die
een begrip of instantie tot leven brengen (‘oprechte wijze adviseurs’):23 het
personage Sophia, de goddelijke Wijsheid zelf, en Theophilus (‘Vriend van
God’), een personage dat in de dramatis personae omschreven wordt als praeco
Sophiae (‘heraut van Sophia’).

Maar de hoofdpersoon Morosophus wordt niet alleen verder op weg gehol-
pen, hij wordt ook tegengewerkt, door andere allegorische personages (‘valse
onverstandige raadgevers’).24 In het Nederlandstalige zinnespel zijn dit de sin-
nekens; in Morosophus wordt deze functie vervuld door de twee boeren, die de
hoofdpersoon influisteren dat hij zich beter kan overgeven aan de dwaasheid,
nu zijn zogenaamde wijsheid hem toch niet de roem brengt waarop hij gehoopt
had.

Deze scène (V.1), waarin de boeren Morosophus slechte raad geven, is een
zogenoemde interieurscène.25 De Romeinse komedie kent dit soort scènes niet,
maar in het rederijkerstoneel en het humanistische drama komen ze veel voor.26

21Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 10: ‘Anima est hominis peccatoris, eruditione praesertim
sua abutentis’.

22Pleij, Het gevleugelde woord, p. 708.
23Moser, ‘Maria verklaard: Everaart als exegeet’, p. 249.
24Moser, ‘Maria verklaard: Everaart als exegeet’, p. 249.
25Hummelen, ‘Het tableau vivant, de “toog”’.
26In het Romeinse en Griekse drama was het niet gebruikelijk om het publiek te laten zien wat

er achter de schermen gebeurde. Wel kon het publiek geluiden vanuit het achtertoneel opvangen
en soms werd een ‘interieurscène’ door de deur van de skènè naar buiten gereden op een platform
op wielen (ekkuklèma). Taplin, The Stagecraft of Aeschylus, p. 43, 325-3266. Ook werd er
gebruik gemaakt van bodeverhalen: een boodschapper vertelt het publiek in geuren en kleuren
wat zich binnen afgespeeld heeft. Vanwege de houten skènè voor Griekse tragedies of de stenen
frons scaenae was het ook onmogelijk om het interieur aan alle toeschouwers te laten zien.
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In de zestiende eeuw was het achtertoneel verdeeld in een aantal kamers, die
de huizen van de personages voorstelden,27 en die slechts afgesloten waren
met gordijnen, die geopend worden om het publiek te laten zien wat er binnen
gebeurde. In IV.5 is het personage Morosophus ten einde raad en zegt hij dat
hij elke goddelijke ingeving die hij in zijn slaap zal krijgen zal opvolgen. Hij
gaat zijn huis binnen; de boeren Simus en Crito volgen hem. Na een scène
waarin andere personages spelen, gaan in V.1 de gordijnen open en ziet het
publiek de boeren in actie. Aan deze scǹe gaan expliciete regieaanwijzingen
vooraf: ‘Halfregels, die bij Morosophus, slapend en op een stoel zittend, door
beiden afwisselend als een goddelijke ingeving moeten worden ingefluisterd’.28

Ook Hypocrisis bevat een interieurscène. Deze scène wordt gebruikt om
een statement te maken over de de praal van rooms-katholieke en lutherse
kerkgebouwen.29 Net als vrijwel alle rederijkersstukken, sluit dit Latijnse dra-
ma af met een ‘toog’ of ‘tableau vivant’.30 Een toog is een interieurscène
waarin niet gesproken wordt en waarin geen handelingen uitgevoerd worden.
Er worden alleen statische toestanden als staan, zitten of liggen getoond. In
Hypocrisis legt Gnapheus het toogkarakter er dik boven op door te spreken
van standbeelden en pantomime spelers (Mimi).31 Zoals gebruikelijk was in
het zestiende-eeuwse rederijkersdrama, worden de gordijnen opzij geschoven
en krijgt het publiek te zien wat zich ‘binnen’ afspeelt.32

27In dit opzicht is de zestiende-eeuwse bühne vergelijkbaar met die van de Romeinse komedie,
waar het decor ook een aantal huizen in een straat voorstelt.

28Gnapheus, Morosophus, fol. E3v: ‘Hemistychia, dormiturienti ac felle insidenti Morosopho
in aurem subiicienda vicissitudine quadam veluti divini afflatus’. Dit is de enige expliciete re-
gieaanwijzing in Gnapheus’ komedies, Eloquentiae Triumphus daargelaten, waar aan elke scène
uitgebreide expliciete regieaanwijzingen voorafgaan.

29Zie paragraaf 9.4.2 en 9.4.4.
30Hummelen, ‘Het tableau vivant, de “toog”’, p. 209. Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 285.
31Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 77: ‘De Gratiën en het Muzenkoor zitten eromheen, / als

waren zij toeschouwers van deze kleine zegetocht. / Toch kijken ze elkaar aan als standbeelden.
/ Je kunt fluitspelers en citerspelers zien, alsof zij spelen, / maar geen woord wordt gesproken en
geen gebaar / wordt gemaakt, al slaan zij hun instrumenten aan. / Want dit alles wordt door
niet-sprekende Toneelspelers / en bewegingloos ten tonele gevoerd (‘Charites chorusque Musicus
circumsident, / Ovationis istius velut arbitrae. / Statuarum at instar mutuo se aspectitant. /
Tibicines, Psaltesque cernas, ceu canant, / Sed voce nulla reddita, nec gestibus / Subinde motis,
quamlibet chelyn premant. / Mutis enim res omnis Histrionibus, / Et gestibus statis refertur
undique’).

32Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 77: ‘Kijk in stilte en neem de verborgen boodschap van
deze voorstelling goed in u op, want het gordijn wordt opzij geschoven. Ga nog niet weg en zie wat
de gebarenspelers beogen met hun spel’ (‘Spectate cum silentio, et spectaculi / Mysteria huius
altius recondite, / Cortina nam reducitur. Consistite, et / Quid gestibus Mimi velint, cognoscite’).
Vaak is er sprake van een ‘verteller’ (door Hummelen ‘vertoner’ genoemd) die het publiek (door
Hummelen de ‘spel-interne toeschouwer’ genoemd, omdat ze direct aangesproken worden en dus
als het ware deel uitmaken van het spel) meedeelt wat de toog toont. Zo ook in Hypocrisis, waar
Calliopius (Musarum candidatus, ‘leerling van de Muzen’, een allegorische personificatie voor een
leerling van de Latijnse school) het publiek vertelt wat het getoonde voorstelt. Zie ook Rädle,
‘Theatralische Formen’, p. 283, 285-286.
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4.4 De herbergscène en de sinnekens

Over Acolastus is wel beweerd dat Gnapheus hier de perfecte balans gevonden
heeft tussen de klassiek georiënteerde vorm van de Romeinse komedie en een
christelijke inhoud.33 Vooral de scènes waarin twee parasieten, stereotiepe per-
sonages uit de Romeinse komedie, Acolastus meetronen naar de herberg, waar
hij al zijn geld zal uitgeven aan eten, drank, betaalde seks en gokken, werden
vaak als puur klassiek bestempeld.34 Een greep uit de dramatis personae laat
inderdaad personages zien die veel voorkomen in de Romeinse komedie: pro-
fiteurs, pooiers, prostituees, slaven en slavinnen.35 Toch zijn een aantal van
deze personages veeleer volkstalige stereotiepe personages, die slechts in een
klassiek jasje zijn gestoken. Ook zal blijken dat niet alleen deze personages,
maar de hele verleidingsscène waarin zij een grote rol spelen (de zogenoemde
herbergscène) verklaard kan worden vanuit het Nederlandstalige rederijkers-
drama.36 Het negatieve personage Philautus, dat misschien zelfs de duivel
verbeeldt, en de sinnekens Pantolabus en Pamphagus worden gebruikt om de
moraliserende boodschap onder het voetlicht te brengen, ze vertegenwoordigen
een manier van leven die niet door de beugel kan.37 Ze staan (nog) niet voor
een bepaalde religieuze groepering en er wordt dus geen aansluiting gezocht
bij het godsdienstdebat; dit zal in Hypocrisis wel gebeuren.

Het personage Philautus haalde Acolastus over om zijn deel van de erfenis
op te eisen en zijn vader te verlaten. Philautus is een valse raadgever, die
de hoofdpersoon verleidt om het verkeerde pad op te gaan. Philautus wordt
wel gezien als een allegorische personificatie van Acolastus’ eigenliefde, of van

33Zie Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. IV. Zie ook paragraaf 3.3.
34Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 46, die in de dialogen van de uitvreters de

invloed van Plautus en met name Terentius herkent. Hij constateert zelfs woordelijke ontleningen
(hij verwijst hiervoor in noot naar Spengler, Der verlorene Sohn im Drama des 16. Jahrhunderts,
p. 20). Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 22. Parente, Religious Drama, p. 31, 45.
Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. V.

35Gnapheus, Acolastus (1555), fol. A3v: ‘PAMPHAGUS, een vraatzuchtige profiteur en dob-
belaar. / PANTOLABUS, een klaploper, onlangs in de bedelstand vervallen (scurra novus). /
SANNIO, een gierige pooier, Acolastus’ gastheer. / SYRUS, de slaaf van Sannio. / BROMIA,
de alcoholverslaafde slavin van Sannio . / LAIS, een opdringerige, dure prostituee. / SYRA,
de slavin van Läıs’ (‘PAMPHAGUS, edacissimus parasitus, et aleator. / PANTOLABUS, scurra
novus. / SANNIO, avarus leno, Acolasti hospes. / SYRUS, Sannionis servus. / BROMIA, ebriosa
Sannionis ancilla. / LAIS, meretrix procax et sumptuosa. / SYRA, Laidis ancilla’). Zie ook
Gnapheus, Acolastus (1529), fol. A2v.

36Andere ontleningen aan het eigentijdse volkstalige toneel werden al eerder opgemerkt; volgens
Macardle zijn dit dan ook de voor de hand liggende kenmerken die aan de oppervlakte liggen,
‘obvious surface features’ (Macardle, Allegory of Acolastus, p. 7-8). In de eerste plaats zijn daar
de allegorische karakters met hun sprekende namen, zoals de protagonist Acolastus (‘Onhandel-
baar’), diens vriend “Philautus” (‘Eigenliefde’ of ‘Egöısme’), en de parasitaire onderwereldfiguren
Pamphagus en Pantolabus.

37Parente oppert dat met het ongunstig beoordelen van deze typisch klassieke personages, impli-
ciet ook de klassieke moraal verworpen wordt en de christelijke ervoor in de plaats komt. Parente,
Religious Drama, p. 44-45.
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de duivel,38 geheel in overeenstemming met de sinnekens (personificaties van
negatieve eigenschappen) en duivels in zinnespelen en moraliteiten.39 De twee
profiteurs maken zijn werk af en nemen het personage Acolastus mee naar de
herberg. Op het eerste gezicht lijken deze personages ontleend aan de Romeinse
komedie, maar volgens Macardle is de situatie waarin zij Acolastus terecht
laten komen veel destructiever dan de komische puinhopen van Terentius.40

Philautus, maar vooral de twee parasitaire gauwdieven, herinneren veeleer aan
de sinnekens uit het Nederlandstalige zinnespel. Net als de sinnekens handelen
ze als een paar en zijn ze uit op de ondergang van de hoofdpersoon. Pamphagus
en Pantolabus leiden Acolastus zonder enige scrupules om de tuin.

In de herdruk uit 1555 voegt Gnapheus een paar versregels toe aan IV.2,
die sterk doen denken aan de typische scène in het zinnespel waarin de twee
sinnekens onder elkaar zijn en elkaar goedmoedig uitschelden, maar zich al snel
verzoenen om zich samen toe te leggen op de ondergang van de hoofdpersoon.41

Deze uitgebreidere scheldpartij - de druk uit 1529 heeft alleen de eerste twee
relatief vriendelijke regels - maakt extra duidelijk uit dat het om sinnekens
gaat.42

PANTOLABUS Gegroet, steunpilaar van het schuimersgilde.
PAMPHAGUS Gegroet, prachtig sieraad van Gnatho’s kerk.
PANTOLABUS Vreetzak! Je doet je naam eer aan.
PAMPHAGUS Bedelaar! Zwerver! Dronkaard!
PANTOLABUS Een bodemloze put ben je. PAMPHAGUS Slem-
per.
PANTOLABUS De ezels schuren zich blij aan elkaar,
terwijl we elkaar wederzijds getuigenis geven.
PAMPHAGUS Nu even serieus, Pantolabus.
Was het gisteren naar je zin de maaltijd?43

38Macardle, Allegory of Acolastus, p. 8. Macardle verwijst naar de vertaling van Palsgrave die
Philautus in zijn commentaar omschrijft als ‘the undewe love he hath to hym selfe’. Palsgrave
lijkt Philautus te interpreteren als het standaard personage van de ‘Vice’, een personage uit het
Engelstalige toneel dat vergelijkbaar is met de Nederlandse sinnekens. Zie Steenbrugge, The Vice
and Sinnekens.

39Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 63, 111. Voor Philautus als represen-
tant van de duivel, zie noot 7.

40Macardle, Allegory of Acolastus, p. 7. Gnapheus geeft in de opdrachtbrief inderdaad toe dat
Acolastus af en toe meer weg heeft van een tragedie dan van een komedie.

41Zie bijvoorbeeld Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 94. Steenbrugge, The
Vice and Sinnekens, p. 71-76, 146-148.

42Tevens wijst de aanvulling erop dat de herdruk vooral bedoeld was voor de Nederlandse markt.
Het Nederlandse publiek was goed bekend met het rederijkerstoneel, de stereotiepe sinnekens en
de standaardscènes waarin zij speelden. Er zijn meer aanwijzingen die hierop wijzen. Acolastus
werd gedrukt in Antwerpen, samen met Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus, dat Gnapheus (ook)
aangepast had, zodat het niet meer toegespitst was op de Oost-Pruisische context, maar overal
opgevoerd kon worden. Zie paragraaf 2.3.1 en 5.3.

43Gnapheus, Acolastus (1555), fol. C5r: ‘PANTOLABUS: O Salve columen ordinis Parasitici.
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Schema 4.1: Titelpagina van Gnapheus’ gelijkenisdrama Acolastus (1555). Exem-
plaar Johannes A Lasco Bibliothek (JALB), Emden.
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We zien ook een dergelijke passage in een van de laatste scènes van Hypocrisis.
Hypocrisis is Gnapheus’ enige stuk dat altijd in verband gebracht wordt met
het Nederlandse rederijkerstoneel. Toch ligt het niet in de lijn der verwachting
dat juist dit stuk gëınspireerd zou zijn door het Nederlandstalige zinnespel.
Gnapheus schreef het stuk namelijk toen hij al jaren in het Koninkrijk Polen
woonde. Zijn Duitstalige publiek zal niet erg bekend geweest zijn met de spe-
cifieke kenmerken van het Nederlandstalige rederijkerstoneel, en er lijkt juist
weinig aanleiding om terug te keren naar het toneel uit zijn jeugd. Ander-
zijds werden er in de Duitse landen ook moraliteiten geschreven, bijvoorbeeld
het Latijnse Mercator (‘Koopman’, 1539) van de lutherse toneelschrijver Na-
ogeorgus. De Duitstalige en Latijnse moraliteiten moeten Gnapheus’ publiek
in Pruisen bekend geweest zijn, maar Hypocrisis lijkt in het bijzonder terug
te gaan op het Nederlandstalige zinnespel, zoals de typische scène waarin de
personages Ate en Alecto elkaar luchthartig de huid vol schelden en snel weer
bijleggen. Ze beschuldigen elkaar onder meer van eerdere misdaden en be-
drog die ze de mensheid aangedaan hebben, deze voorbeelden zijn ontleend
aan de Bijbel. Ook deze beschuldigingen van oud- en nieuwtestamentische
schanddaden zijn een typisch element uit het volkstalige zinnespel.44

ALECTO: Waar ben je, Ate? Wie ben je aan het duperen?
ATE: Wat wil je, kwelster van het verdorven geweten?
ALECTO: Nee, jij bent een lieverdje, broedplaats van haat. ATE:

Leerschool
van de zweep. ALECTO: Jij zet alles op z’n kop. Ate. Jij zaait

haat
bij de mensen thuis. ALECTO: Jij bent nog woester dan Alastor,
jij hebt immers de rechtvaardige jongen Abel gedood.
ATE: Maar jij geselt zijn broer Käın op een verschrikkelijke manier.
ALECTO: Jij beval Judas zijn meester te verraden.
ATE: Maar jij knoopte zijn strop. ALECTO: Bah, kerker (=mis-

dadigster).
ATE: Wee, oogst van stokslagen. ALECTO: Ach, mestkever.
ATE: Je kunt schelden wat je wilt. ALECTO: Ik geef het op, want

/ PAMPHAGUS: Salve o plurimum decus sectae Gnatonicae. / PANTOLABUS: Nae tu ciborum
es helluo, et re, et nomine. / PAMPHAGUS: Nae tu scurra es vagus, potorque maximus. /
PANTOLABUS: Baratrum macelli salve. PAMPHAGUS: Salve ganeo. / PANTOLABUS: Nae
mutuum muli scabunt festiviter, / Dum clarum testimonium invicem damus. / PAMPHAGUS:
Dic Pantolabe (omissis genus hoc conviciis). / Dic, quid placuit hesterna epulatio tibi?’. Gnatho
is de naam van een profiteur (parasitus) bij Terentius.

44Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 172. Hij geeft onder meer een voorbeeld
uit tSpel van Coninck Balthasar : ‘EYGHEN GOETDUNCKEN: En waert niet u schult, dat daer
versoncken / die vyff steden van Sodoma, als berrende voncken / int water verdroncken tot haren
verdriet!’. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 94.
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we zijn ook
precies hetzelfde. ATE: Je hebt Hypocrisie mooi onder handen ge-

nomen.
ALECTO: Zonder jou was het niet gelukt. ATE: Dat is waar.45

In de eerste druk van Hypocrisis, gedrukt in 1544 in Bazel, worden veel van
dit soort typisch Nederlandse dramatische conventies en standaardscènes uit
het zinnespel aangetroffen. De tweede druk uit 1564 lijkt veel meer afgestemd
op het Duitstalige publiek. Gnapheus verwijderde de Bijbelse voorbeelden,
en daarmee juist de typisch Nederlandse kenmerken.46 In Hypocrisis werd de
scène dus ingekort, terwijl dezelfde typische scène in de herdruk van Acolastus
juist werd uitgebreid. Er is sprake van een verschillende doelgroep. De herdruk
van Acolastus was gericht op een Nederlands lezerspubliek, de herdruk van
Hypocrisis uit 1564 op een exclusief Duits en luthers publiek, dat niet bekend
was met de conventionele scène.

Niet alleen de sinnekensachtige personages Ate en Alecto (Hypocrisis), en
Philautus, Pantolabus en Pamphagus (Acolastus) zijn veel verschuldigd aan
het zinnespel, ook de zogenoemde herbergscène waarin de hoofdpersoon zich
overgeeft aan elke mogelijke zonde en uiteindelijk al gokkend zijn geld verliest
is een standaardscène uit dit type volkstalige toneel.

In het tweede en derde bedrijf nemen de klaplopers Pamphagus en Pan-
tolabus Acolastus mee naar de herberg van de pooier Sannio, een poel van
verderf, en zij laten hem onder het genot van een hapje en een drankje ken-
nismaken met de prostituee Lais. Aangezien de scène bij Gnapheus hetzelfde
verloop kent als in Waldis’ De parabel vam vorlorn szohn, wordt wel een oude-
re, gezamenlijke bron aangenomen.47 Beide stukken zouden dan teruggaan op

45Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 66 (V.1): ‘ALECTO: Ubi mihi es, male conciliata noxia?
/ ATE. Quid vis, tortura pravae conscientiae? / ALECTO: Nae tu irae seminarium es. Ate. Nae
tu flagri es / Gymnasium. Alecto. Tu perturbas omnia. Ate. Tu domos / Odiis versas. Alecto.
Tu Alastore es feralior, / Abelum nanque puerum iustum tu necas. / Ate. Cainum fratrem tu
flagellas diriter. / Alecto. Iscariothen prodere dominum iubes. / Ate. Eidem tu laqueum nectis.
Alecto. Vah carcer. Ate. Heus / Tu stimulorum seges. Alecto. Veh sterquilinium. Ate. Ut vis, /
Maledica! Ate. Caedo dexteram, idem pulvis quia / Sumus. Ate. Nae pulchre habita fuit abs te
Hypocrisis. / Alecto. Operas recte coniunximus. Ate. Sic res tulit’.

46Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. E4vE5r: ‘ALECTO: Ubi mihi es, male conciliata noxia?
/ ATE: Quid vis, tortura pravae conscientiae? / ALECTO: Nae tu irae seminarium es. ATE:
Nae tu flagri es / Gymnasium. ALECTO: Tu perturbas omnia. ATE: Tu domos / Odiis versas.
ALECTO: Tu Alastore es feralior. / ATE: Tu sontium mentes flagellas diriter. / ALECTO: Bene
constitutas tu turbas Respublicas. / ATE: Tace tu, quae Psyche laqueum. ALECTO: Quid tu
Hypocrisi? Hem. / ATE: Vaeh sterquilinium. ALECTO: Phuy propudium. ATE: Quid hoc, /
Quod mutuis proscindimur conviciis? / An quia libet maledicere? ALECTO: Imo etiam, quod in
/ Agitanda Hypocrisi me tentes praevertere. / ATE: Mittamus haec, idem pulvis quando sumus,
/ Et quod nostra ex re sit magis, mecum putes’.

47Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 50. Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p.
VIII, die zich baseert op Spengler, Der verlorene Sohn im Drama des 16. Jahrhunderts, p. 158.
Bolte en Brettschneider opperen dat de scène wel op de ‘eigen ervaring’ van de auteur gebaseerd
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één specifieke andere tekst, die niet overgeleverd is. Met een bredere opvatting
van intertekstualiteit kan de raadselachtige scène echter herleid worden tot het
zinnespel: het zijn de genreconventies van de volkstalige toneel die in beide
stukken naar voren komen, en een van die conventies is de herbergscène.

Deze scène is standaard in zinnespelen.48 De scène van een drinkgelag in
een herberg met vrouwen van lichte zeden was een oud en bekend beeld.49 Het
beeld werd gebruikt als symbool van een zondig leven. De hoofdpersoon, die
het mensdom representeert, verlaat de herberg altijd in armoede en wanhoop.
Het stuk dat de rederijkerskamer uit Caprijcke opvoerde tijdens het rederijkers-
feest van 1539 heeft een dergelijke verleidingsscène, waarin de hoofdpersoon,
‘De Mensche’, wordt verleid door de sinnekens ‘Vieryghe Lust’ (‘Vurige be-
geerte’) en ‘Dwaze Iongheyt’ (‘Jeugdige onbezonnenheid’) om de gemakkelijke
weg te kiezen en uit te rusten in een herberg met de naam ‘Poel van Despera-
cyen’.50 Hij wordt versierd door de waardin, ‘Der Zonden Voetzele’ (‘Voedster
van de zonde’) genaamd. De drie sinnekens spelen precies dezelfde rol als Pam-
phagus, Pantolabus en Lais in Acolastus. In Een spel van sinnen hoe menich
mens soeckt Thuys van Vreeden wordt de hoofdpersoon (Menich Mensen) van
zijn doel afgebracht door sinnekens ‘Hypocrysye’ en ‘Aerts Appetyt’, die hem
leiden naar een herberg met de naam ‘Casteel van duysterheeden’.51 Alle vaste
types uit de Romeinse komedie die de herbergscène in Acolastus bevolken ten
spijt, het gaat hier om een dramatische conventie uit het eigentijdse volkstalige
toneel, en ze zijn ‘weinig anders dan een klassieke aankleding’.52

4.4.1 De receptie van het zinnespel in Hypocrisis en de reformato-
rische boodschap

Hypocrisis wordt in de ondertitel omschreven als ‘Een tragikomedie [...] over
de leugenachtige Godsdienstigheid van Hypocrisie, haar valse Leer en haar
bestraffing, ook over de tegenslagen van Psyche en het herstel van haar heil
door oprecht berouw’.53 Hypocrisis is een stuk ‘met een handelingsschema

moet zijn, omdat ze geen geen oorspronkelijk stuk hebben kunnen vinden. Volgens Bolte komen de
stukken van Snoy en Macropedius niet in aanmerking als oorspronkelijke bron, omdat Gnapheus
juist zegt het stuk van Snoy niet te kennen. Ook Macropedius’ Asotus moet hem onbekend geweest
zijn, aangezien het pas in 1537 werd uitgegeven. Zie ook Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa,
p. 22-23. Voor Snoys verloren-zoon-stuk en Macropedius’ Asotus, zie ook paragraaf 3.5.1. Voor
Waldis’ De parabel vam vorlorn szohn, zie paragraaf 3.4.

48Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 142-148.
49Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 17, 131, 145..
50Erné & Van Dis, Gentse Spelen, p. 436. Waite, Reformers on Stage, p. 148.
51Waite, Reformers on Stage, p. 93; Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de

zestiende eeuw , p. 164-167; Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama, 1D4.
52Pleij, Het gevleugelde woord, p. 708.
53Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 1: ‘De Hypocrisis falsa religione, ficta disciplina et suppli-

cio, deque Psyches calamitate et restituta illi per veram poenitentiam salute Tragicomedia [...]’.
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dat is gebaseerd op de aanwezigheid van twee personages die (samen) het
mensdom vertegenwoordigen, waarvan de een [...] verloren gaat en de ander
gered wordt’.54

De hoofdrollen zijn weggelegd voor de personages Psyche (zij komt tot in-
keer en wordt gered) en Hypocrisis. Psyche - de ziel van de zondige mens -
wordt voor het gerecht gedaagd en vraagt aan Hypocrisis haar verdediging op
zich te nemen. Hypocrisis is een personificatie is van de Rooms-Katholieke
Kerk of de katholieke geestelijkheid. Hypocrisis twijfelt of zij Psyche’s on-
schuld al dan niet moet bepleiten. Vevolgens komen de twee furiën Ate en
Alecto op om haar ervan te overtuigen het te doen. Deze wraakgodinnen uit
de onderwereld, die het eigentijdse publiek zeker zullen herinneren aan de dui-
vels uit de hel van het volkstalige toneel, verkleden zich ‘als engelen van het
licht’ en doen zich voor als Hypocrisis’ trouwe dienaren Religio en Disciplina
(‘Godsdienstigheid’ en ‘Leer’). De personages Ate en Alecto vertonen gro-
te overeenkomsten met de sinnekens, personificaties van het kwaad, uit het
Nederlandstalige zinnespel.

Zo doen de namen die zij aannemen om Hypocrisis om de tuin te leiden
denken aan de sinnekens. Vaak zijn de namen van sinnekens samengesteld
uit een op zichzelf neutraal woord, waaraan een bijvoeglijke bepaling wordt
toegevoegd, die hun zijn dan weer in een slecht daglicht stelt. Ate en Alecto
doen zich voor als Godsdienst en Leer en in de ondertitel van het stuk worden
ze ‘de leugenachtige Godsdienst en de valse Leer van Hypocrisie’ genoemd,
een rechtstreekse verwijzing op de stereotiepe naamgeving van de sinnekens,
waarmee onderstreept wordt dat het om dergelijke personages gaat.55

Tevens handelen Ate en Alecto als paar, zoals ook de sinnekens doen in
vrijwel alle rederijkersstukken. Zij willen de ondergang van de mensfiguren
Psyche en Hypocrisis, maar zij kunnen hen natuurlijk niet als afschrikwekken-
de furiën benaderen en ze moeten zich met eerst vermommen kleding, schmink
en parfum.56 Een dergelijke verkleedpartij op het toneel gebeurt ook in en-
kele rederijkersspelen, som zijn de sinnekens namelijk ‘geheel als duivels [...]
uitgerust’, en is er een vermomming nodig, voordat ze met de hoofdpersoon
in contact treden om deze te misleiden.57 In deze zogenoemde contactscènes
gedragen de sinnekens zich volledig anders dan wanneer ze onder elkaar zijn
(scènes-apart).

54Zie paragraaf 4.3.
55Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. A1r: ‘De Hypocrisis falsa religione, ficta disciplina’.
56Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 29 (II.1): ‘ATE: Als jij je nu eens even op de vlakte houd,

totdat ik bij Proserpina [de godin die samen met Hades regeert over de klassieke Onderwereld]
een schmink, kleding en de beste parfum gehaald heb. Ik ben zo terug’ (‘ATE: Fac paululum /
Ad hanc aedem divortas, donec a Proserpina petam / Fucum, cultum, atque odores optimos, mox
huc revolavero’).

57Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 47.
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[Z]odra de sinnekens in contact met de hoofdpersoon treden, [komt
er] een duidelijke wijziging in hun gedrag. Zij komen in deze spelen
immers op hem toe als dienaars, raadgevers, vrienden, als personen,
die geheel aan zijn kant staan, gëınteresseerd in zijn moeilijkheden,
vol goede raad omdat ze het beste met hem voor hebben. Onder
elkaar denken ze er wel heel anders over, zoals we al zagen, en er is
dus een duidelijke tegenstelling tussen hun optreden in de scènes-
apart en de contactscènes, die sterk geaccentueerd kan zijn door het
karakter van hun begroetingswoorden. Vol reverentie en beleefdheid
treden ze hun slachtoffer tegemoet, te hoffelijk, te minzaam zelfs.
Ze laten het jargon, dat ze in de scènes-apart gebruiken, los en slui-
ten zich aan bij het taalgebruik van de hoofdpersoon, zijn sierlijke
manier van spreken - uit de scènes tussen twee gelieven bekend -
soms parodiërend’.58

In Gnapheus’ Hypocrisis, en overigens ook in zijn Acolastus, waar de profiteurs
de verloren zoon complimentjes maken, maar achter zijn rug om zijn ondergang
bewerkstelligen,59 gebeurt hetzelfde. Ik zal een scène uit Hypocrisis analyse-
ren, omdat daarin het godsdienstdebat een rol speelt en het negatieve beeld
dat in evangelische kringen heerste over het katholicisme bevestigd en doorge-
geven wordt: de verleidingsscène waarin de sinnekens Hypocrisis proberen te
overtuigen de verdediging van Psyche op zich te nemen (II.3). De scène zit
boordevol dramatische ironie: het publiek weet dat Ate en Alecto uit zijn op
Hypocrisis’ ondergang (hun kwade bedoelingen hebben ze al uitgebreid verteld
in de scènes-apart), maar Hypocrisis weet van niets. ‘Tongue-in-cheek’ neemt
Ate het woord:

Ten eerste zou ik willen dat u ervan op de hoogte bent,
mijn gebiedster Hypocrisis, dat ik erg veel van u houd
en dat mijn waardering voor u het allerhoogst is.
En dus zal ik u natuurlijk graag raad geven.60

Dan raadt Ate Hypocrisis aan om de rechter toch vooral te herinneren aan
haar vele goede werken: de pelgrimages en de heiligdommen en kloosters die

58Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 109.
59Deze scènes zijn tot nog toe alleen met de typische scènes van de uitvreters uit de Romeinse

komedie in verband gebracht. Parente, Religious Drama, p. 45. Een verband dat Gnapheus ove-
rigens zelf ook legt, door Pantolabus en Pamphagus volgers van Gnatho, een bekende Terentiaanse
profiteur te noemen (4.4). Maar de scènes zijn tevens typerend voor volkstalige sinnekens.

60Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 34: ‘Primum, hoc velim te habere persuasissimum, /
Hypocrisis hera optima, te mihi carissimam / Esse, atque te semper fecisse maximi. / Quare,
quod ex re sit, lubens tibi consulam’.
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Hypocrisis gesticht heeft,61 aan de zieltjes die ze uit het Vagevuur gered heeft
en die ze ‘van hun schuld verlost heeft zoals zij [Ate] haar geleerd heeft’, na-
melijk ‘met gebeden, liturgieën, aflaten (diplomatis), vasten, wijwater (lustrali
aqua) en [het branden van] kaarsjes’ (caereos).62 Met deze regels, en voor-
al met de woorden ‘zoals Ate (vermomd als trouwe volgeling) haar geleerd
heeft’, impliceert Gnapheus dat de uiterlijke geloofsbeleving van de Rooms-
Katholieke Kerk ingegeven moet zijn door de duivel. Ook de vervolgingen
waaraan de Rooms-Katholieke Kerk zich schuldig maakt schaart Ate onder de
goede werken.

Met zoveel overgave spant u zich alleen daarvoor in dat ik, Gods-
dienst,

niet van mijn plaats gestoten wordt. Ja, u verjaagt de mensen
uit hun woonplaats, die niet instemmen met mijn leerstellingen,
u offert, slacht en brengt ze ter dood met bijl en vuur,
u laat dat doen/zij het in andermans handen, en drietand.
Als u nog steeds niet gelooft dat al uw deugden
de hoogste God welbehagen, heeft u het goed mis.63

Overigens bevatten deze regels impliciet ook kritiek op de lutherse en zwingli-
aanse stromingen binnen de evangelische beweging, die bijvoorbeeld de dopers
vervolgden. Het vervolgen van dissidenten wordt tot iets demonisch door te
verwijzen naar de drietand, het attribuut dat duivels vaak meekrijgen.

Hypocrisis blijkt slechts met moeite te overtuigen. Zij vreest nog steeds ‘de
bliksem van Jupiter’ (of te wel de wrake Gods) en ze is bang dat de aanklager
tegen wie ze het op moet nemen, Apollo, ‘wat zij graag verborgen houdt,
openbaart, en toont wat ik onder mijn kleding verberg’.64 Dat zal inderdaad
gebeuren. Maar uiteindelijk weten de sinnekens Hypocrisis te verleiden.

HYPOCRISIS: ‘Jullie wijze woorden hebben me overtuigd. Vooruit,
61Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 35: ‘Non saepe adita refero divorum limina, / Non condita

abs te memoro templa, non / Aras et coenobia’.
62Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 35: ‘Quin hoc certo velim / Credas, Iovem in memoria

habere, ab inferis / Trophea quae dudum per nos acceperis / Umbrarum myriadas aliquot, utpote
quas sacra / Re, votis, aere dato, ac variis diplomatis / Eximere te docuimus caeco carcere, /
Poenarumque loco, ubi infectum eluitur scelus. / Non dicam quae aera, quam sancte tinxeris, /
Inunxeris, quas herbas, templa, caereos, / Quas lymphas atque oleum Diis consecraveris’.

63Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C4rv: ‘[...] Adeoque id unice operam des, ne Religio /
Meo loco movear. Quin sedibus quoque / Pellis, non accedentes nostris dogmatis, / Mactas, feris,
perdis securi et ignibus, / Alienis quamvis manibus, atque fuscinis, / Si non credis tantis tuis
virtutibus / Te numini summo placere, falleris’. De uitgave van 1544 is iets clementer en spreekt
alleen over verbannen (Gnapheus, Hypocrisis (1544), p. 36): ‘[...] ne Religio / Meo loco movear,
habearve frigide. / Quin sedibus pellis quoque adversarios, / Nostris qui dogmatis reclamant
fortiter’.

64Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C1v: ‘Iovis quia metuo, metuo mihi valde a fulmine. /
Tum, vereor, ut me Phoebus pandat abdita’.
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ik zal doen wat jullie willen’. ATE: ‘Goed zo. God zij met u’.65

Ate’s ‘God zij met u’ (letterlijk: ‘mogen de goden voor een goede afloop zor-
gen’) is weer tongue-in-cheek. Wanneer Hypocrisis het toneel verlaten heeft,
komt haar ware, duivelse aard weer naar boven. En de scène eindigt dan ook
met de woorden: ‘Ha ha hi! Wat hebben we dat mooi voor elkaar! Omdat
Hypocrisis, verstrikt, gevangen en verraden is’.66 De sinnekens raden Hypo-
crisis aan om in haar verdedigingsrede vooral te hameren op de goede werken,
die zij en Psyche gedaan hebben. Hypocrisis neemt dit advies dankbaar aan,
maar tijdens de rechtszaak werkt het alleen maar in haar nadeel, en zo krijgen
de sinnekens wat zij willen.

4.5 Conclusie

Qua vorm zijn Gnapheus’ drama’s met hun vijf bedrijven, proloog en epiloog
puur klassiek. Maar daar houden de overeenkomsten op. Ondanks het feit
dat Gnapheus zijn volkstalige bronnen in tegenstelling tot de klassieke nooit
noemt, recipieert hij wel degelijk typerende elementen uit het rederijkersdrama.
Het handelingsverloop van zijn komedies is dat van de prototypische moraliteit,
waarin de hoofdpersoon een allegorische reis maakt van zonde naar genade of
van onkunde naar inzicht. Niet alleen het grondmodel werd ontleend aan
het volkstalige toneel, Gnapheus maakt ook gebruik van standaardscènes en
stereotiepe personages zoals de sinnekens die de hoofdpersoon op het verkeerde
pad brengen.

In Gnapheus’ Acolastus moeten de klaplopers Pamphagus en Pantolabus
als sinnekens opgevat worden. Zij gaan net zo goed terug op de uitvreters
kenmerkend voor de Romeinse komedie (parasiti), als op de verleidende sin-
nekens die uit zijn op de ondergang van de hoofdpersoon. Ze verleiden de
hoofdpersoon Acolastus, die de mensheid voorstelt, en nemen hem mee naar
de herberg, waar hij zich te goed doet aan drank en seks. De herbergscène
wemelt van de personages die normaliter de Romeinse komedie bevolken, toch
is het een typisch volkstalige scène, die de zondeval van de mensfiguur allego-
risch uitbeeldt. Ook het personage Philautus is gemodelleerd naar een van de
standaardpersonages uit het toneel in de moedertaal: de duivel.

In Hypocrisis zijn het Ate en Alecto die de rol van de sinnekens op zich
nemen. Wel worden deze standaardpersonages uit het volkstalige zinnespel

65Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 37: ‘HYPOCRISIS: Vincor equidem sententiis. Age faciam
/ Quod vultis. ATE: Pulchre sane. Id Dii vortant bene’.

66Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C5v: ‘ALECTO: Ha ha he! Quam pulcre nunc quidem
procedimus! / Hypocrisis quia haeret capta est, proditur’. De uitgave van 1544 heeft slechts een
terzijde zonder de duivelsschaterlach.
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van een klassieke aankleding voorzien: in plaats van de volkstalige duivels uit
de hel, hebben we hier te maken met wraakgodinnen uit de onderwereld.

Gnapheus zoekt aansluiting zoekt bij algemeen bekende volkstalige genres
en hij maakt gebruik van de conventies en motieven die daar gangbaar zijn.
Zo speelt hij in op het verwachtingspatroon van de toeschouwers en lezers, en
weet hij de fysieke en semantische hindernissen te verkleinen. Hij maakt te-
vens gebruik van stereotiepe goede en foute personages om het publiek in een
bepaalde richting te sturen en de gewenste interpretatie op te leggen. In Hy-
pocrisis worden de sinnekens Ate en Alecto enerzijds, en allegorische deugden
als Berouw anderzijds, gebruikt om de antithese tussen het katholicisme en de
evangelische beweging aan te scherpen en de reformatorische boodschap kracht
bij te zetten. In Acolastus, waar het conflict met de Rooms-Katholieke Kerk
sowieso nauwelijks speelt, maken de sinnekens alleen de algemeen aanvaarde,
moraliserende boodschap aanschouwelijk.
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Hoofdstuk 5

Eloquentiae Triumphus: debatten over

onderwijsvernieuwing en Hercules

Germanicus

5.1 Inleiding

In vergelijking met Gnapheus’ andere Latijnse drama’s is Eloquentiae Trium-
phus bijzonder.1 Hier geen Romeinse komedie of volkstalige moraliteit, maar
een optocht van mythologische en historische personages, die te voet, te paard
of op een wagen voorbijkomen en allemaal hun zegje doen. De allegorische per-
sonages Welsprekendheid (Eloquentia) en Barbarij (Barbaries), die het evan-
gelisch humanisme en de scholastiek vertegenwoordigen, houden een langere
redevoering. De overige acteurs hebben veel minder tekst en hun versregels
zijn inhoudelijk simpel en toegankelijk, maar daarom juist een aangename on-
derbreking. Met twee herdrukken is het toneelstuk samen met Acolastus een
van Gnapheus’ succesvollere drama’s.

In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat Eloquentiae Triumphus ingezet is
in het debat rond onderwijsvernieuwing, waarin de humanisten een polemiek
voerden tegen de ‘barbaarse’ scholastici. Gnapheus is een van de vele evan-
gelisch humanisten die in zijn werk afrekent met het ouderwetse, scholastieke
onderwijs ten behoeve van het vernieuwende, humanistische onderwijs.2 Het

1Eloquentiae Triumphus (‘Triomf van de Welsprekendheid’) werd eind jaren ’30 van de zes-
tiende eeuw geschreven en twee keer opgevoerd in Elbing, waar Gnapheus na zijn vlucht uit de
Nederlanden neergestreken was en waar hij doceerde aan de Latijnse school (ca. 1531-1541, in
1535 werd hij rector). Zie paragraaf 2.3. In 1545 bracht hij het toneelstuk opnieuw op de planken
in Koningsbergen ter gelegenheid van de opening van de lutherse universiteit. Zie paragraaf 2.4.

2Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, p. 143: ‘In de werken die Gnapheus schreef
treedt hij op als een geestdriftig pleitbezorger van het humanisme, met name in Eloquentiae
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stuk werd ook wel Misobarbarus (‘Barbarij-hater’) genoemd.3 Het staat in de
traditie van Erasmus’ Antibabarorum liber (1520).

Anders dan in het vroege, Italiaanse humanisme verbonden de evangelisch
humanisten uit Noord Europa de polemiek tegen de scholastiek aan de Re-
formatie en de strijd tegen de Rooms-Katholieke Kerk. De herziene herdruk
van Eloquentiae Triumphus uit 1551 is neutraal, maar in de eerste en de der-
de (en laatste) druk neemt Gnapheus hetzelfde antikatholieke standpunt in.4

Hij maakt de identificatie van scholastiek en katholicisme expliciet, door een
verband te leggen tussen Barbarij en de katholieke geestelijkheid met woor-
den als ‘monniken’, ‘nonnen’, ‘priesters’ en een ‘in purper geklede, gemijterde
bisschop’.5

5.2 Genre

Eloquentiae Triumphus is, zoals gezegd, een geval apart in vergelijking met
Acolastus, Morosophus en Hypocrisis. Het drama is niet gemodelleerd naar
de Romeinse komedie, of naar het zinnespel van de rederijkers.6 Het stuk

Triumphus. [...] In dit stuk staan Barbaries en Eloquentia tegenover elkaar; de voornaamste
verdedigers van de laatste zijn Gaza, Valla en Erasmus’. Over het anti-scholastieke werk van de
evangelisch humanisten uit Noord Europa, zie Rummel, Humanist-Scholastic Debate en Tracy,
‘Against the “Barbarians”’.

3Misobarbarus werd niet teruggevonden en moet dus gëıdentificeerd met een van Gnapheus
andere spelen. Natuurlijk is Eloquentiae Triumphus bedoeld, aangezien het inhoudelijk precies
bij de titel Misobarbarus aansluit. Morosophus is ook wel geopperd. Zie bijvoorbeeld Bahlmann,
Die lateinischen Dramen, p. 45: ‘eine ungenaue Titelwiedergabe des Morosophus’. Bahlmann
verwijst naar Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 5. Maar Reusch betwijfelt ten zeerste dat Misobar-
barus en Morosophus een en hetzelfde werk zijn.

Ook Worp en IJsewijn identificeren Misobarbarus met Eloquentiae Triumphus. Worp, Geschie-
denis van het drama, dl. I, p. 206. IJsewijn, ‘Theatrum Belgo-Latinum’, p. 90: ‘Gnapheus heeft
nog twee of drie andere stukken gecomponeerd, maar die zijn volledig in ’t vergeetboek geraakt,
in die mate zelfs dat met het nu oneens is over het antwoord op de vraag of zijn Morosophus, een
soort Lof-der-Zotheid-spel, moet gëıdentificeerd worden met zijn verder onbekende Misobarbarus.
Ik ben geneigd op die vraag neen te antwoorden, omdat de laatste titel eerder doet denken aan
een aanval op de ‘barbari’, d.w.z. de vertegenwoordigers van het scholastiek en laat-middeleeuws
Latijn. Dit thema was in Gnapheus’ tijd bijzonder actueel. Ik verwijs hier naar het werk van
Erasmus en in het bijzonder naar zijn Antibarbari, waarvan de titel gelijkenis vertoont met die
van Gnapheus’ stuk. Ook in het humanistische toneel is het bij herhaling behandeld, vanaf Kerck-
meisters Codrus (1485) tot de bijna een eeuw jongere Priscianus Vapulans (1578) van de Duitser
Nicodemus Frischlinus.’

4Eloquentiae Triumphus werd drie keer gedrukt. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (Gdansk:
Rhodus, 1541; Keulen: Gymnicus, 1551; Antwerpen: Jan van der Loe / Joannes Loëus, 1555). Het
toneelstuk werd voor het eerst gedrukt in Danzig in 1541, samen met Morosophus, dat Gnapheus
een paar jaar later schreef. Eloquentiae Triumphus bevat dan ook opvallende overeenkomsten
met Morosophus: beide stukken uiten kritiek op de scholastici en allebei ontlenen ze veel aan het
werk van Erasmus. Zie hoofdstuk 6.

5Zie paragraaf 5.5.1.
6Het toneelstuk is niet opgebouwd uit een proloog, vijf akten, en een epiloog, en er worden geen

metra uit de klassieke komedie gebruikt. Het heeft ook geen zich ontwikkelende handeling of een
allegorisch pelgrimage van zonde of onkunde naar genade of inzicht. In BRN wordt Eloquentiae
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kenmerkt zich door een revueachtig passeren van verschillende personages, die
elk een paar regels uitspreken of hele redevoeringen declameren.

Worp doet met enige aarzeling uitspraken over het genre van Eloquentiae
Triumphus. Het toneelstuk ‘zou doen denken aan de schitterende feesten van
Italiaansche dweepers met het classicisme, maar kan ook navolging zijn van
een processiespel’.7 Het is aannemelijk dat Eloquentiae Triumphus geënt is op
het processiespel. Tijdens een processiespel (ook ‘ommegangstoneel’ genoemd)
voerden de toneelspelers van de rederijkerskamers lopend langs een bepaalde
route toneelscènes op, die konden bestaan uit togen of tableaux vivants, los-
se voordrachten en declamaties.8 Een andere benaming voor dit type toneel
is het ‘wagenspel’, omdat men houten wagens inrichtte als toneel. Bij Gna-
pheus komen een aantal personages op in ‘triomfwagens’, dit zijn de ‘rijdende
theaters’ die bij het wagenspel voorbijrijden aan het publiek.

Naast het processiespel, kan Gnapheus gëınspireerd zijn door het model
van de ‘blijde inkomst’. De blijde inkomst was een bekend fenomeen voor de
stadsbevolking in de vroegmoderne tijd: de heersende vorst trok door het land
en hield een optocht in diverse steden.9 In de Nederlanden ging zo’n optocht
gepaard met toneelvoorstellingen of het vertonen van tableaux vivants langs
de route die de vorst aflegde. Een intocht bood zowel de vorst als de stad
de mogelijkheid om propaganda te bedrijven en met elkaar van gedachten te
wisselen, bijvoorbeeld door een bepaalde boodschap aan de vorst te verpakken
in de stukken. Dergelijke blijde inkomsten vormen ook het uitgangspunt voor
populair beeldmateriaal uit de vroege Duitse Reformatie, waar ze vaak een
allegorische lading krijgen.10 Aan Eloquentiae Triumphus lijkt een dergelijke
(allegorische) intrede ten grondslag te liggen.11

5.3 Inhoud

Eloquentiae Triumphus wordt geopend door de Romeinse godheid van de wel-
sprekendheid Mercurius, die voor een triomferend leger uitrijdt. Vervolgens
komen twee bekende humanistische onderwijsvernieuwers op, die zelf ook nieu-
we leergangen schreven. In de eerste druk zijn de twee onderwijsvernieuwers de

Triumphus overigens wel omschreven als een zinnespel: ‘het vermakelijke Latijnsche zinnenspel’
(Pijper & Cramer, BRN , p. 140). Voor het zinnespel, zie paragraaf 4.3.

7Worp, Geschiedenis van het drama, dl. I, p. 235.
8Voor togen of tableaux vivants, zie paragraaf 4.3.
9Zie Soly, ‘Plechtige intochten [...]: communicatie, propaganda, spektakel’.

10Bijvoorbeeld de prent van de intocht van de Waarheid, die vergezeld wordt door Ulrich van
Hutten, of een afbeelding waarop het katholieke geloof in processie passeert. Scribner, For the
Sake of Simple Folk , p. 64, 96-97.

11Meer specifiek gaat Eloquentiae Triumphus terug op een beschrijving van de intocht van
Battus in Erasmus’ Antibarbari, zie paragraaf 6.2.
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Straatburgse en Alkmaarse rectoren Johannes Sturmius en Johannes Murmel-
lius, en in de herdruk van 1551 Petrus Mosellanus en wederom Murmellius.12

Het toneelstuk is drie keer in druk verschenen, waarbij de tekst steeds uni-
verseler werd en steeds minder toegespitst was op Pruisen.13 In de laatste
herdruk zijn het dan ook geen historische personen meer, die samen met Mer-
curius voor de anderen uitgaan, maar allegorieën: Sophronius, ‘een verstandig
man’ en Philaetius, ‘een kritisch man’.14

Zij worden te paard gevolgd door de ijverige leerlingen van de Latijnse
school (Philologi adolescentes), en hun grote voorbeelden, bekende humanisten
als Lorenzo Valla, Theodorus Gaza, Rodolphus Agricola, Johannes Reuchlin,
Desiderius Erasmus, Guillaume Budé, Philippus Melanchthon, Jaques Lefèvre
d’ Étaples en tot slot Andrea Alciati. In de herdruk van 1551 moet Melanch-
thon plaats maken voor Juan Luis (Ludovicus) Vives. In de laatste druk van
1555 worden Lefèvre en Alciato vervangen door Thomas Linacer en Vives.15

De teneur van hun uitspraken is dat ze zich altijd ingezet hebben voor de
studia humanitatis en barbarij bestreden hebben, met af en toe een woordspe-
ling op hun naam. Bijvoorbeeld quantumvis Agricola (‘al ben ik een Boer’),
en pium fabrum quod decet (‘zoals het een vrome arbeider betaamt’, Lefèvre
had de Latijnse naam Faber aangenomen).16 De negen bekende humanisten
worden te voet gevolgd door hun pages, die de oorlogsbuit meedragen: half
verscheurde boeken aan de toppen van hun speren geregen.

Dan jaagt Hercules, de overwinnaar van monsters, traditioneel gehuld in
zijn leeuwenvel en gewapend met een knuppel, te voet het personage Barbarij
voort. In de druk van 1551 wordt hij in de dramatis personae Hercules Gallicus
genoemd, een personificatie van Welsprekendheid.17 Hercules Gallicus werd

12Voor Sturmius (1507-1589) zie ADB 37, p. 21-38 en BBKL 11, 145-149. Voor Murmellius
(ca. 1480-1517) zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus, NDB 18, p. 613-614;
ADB 23, p. 65-66 en Groenland, Een humanist maakt school. Murmellius is vooral bekend om
zijn schoolboek Pappa puerorum getiteld.

Voor Mosellanus (theoloog en onderwijsvernieuwer, 1493-1524) zie NDB 18, p. 170-171; ADB
22, p. 358-359; BBKL 6, p. 169-171. Mosellanus’ hoofdwerk is Paedologia (1518), een vaak
herdrukt humanistisch schoolboek dat bestaat uit 37 Latijnse dialogen. Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1541), fol. C1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B2v.

13Zie paragraaf 2.3.1.
14Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A4v-A5r.
15Voor al deze beroemde humanisten, zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus.
16Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C1v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. B3v. 1555 heeft alleen Agricola (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol.
A5v). De enige humanist die niet bij naam genoemd wordt in de tekst die de toneelspelers tij-
dens een voorstelling uitspreken is Melanchthon. Wellicht was dat toch te controversieel. Zijn
naam staat natuurlijk wel in de regelaanwijzing aan de desbetreffende historische personen in de
gedrukte tekst. Luther wordt natuurlijk al helemaal niet genoemd, al is het niet ondenkbaar dat
het personage Hercules (zie paragraaf 5.6) met hem gedentificeerd moet worden.

17Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B1r. Voor Hercules Gallicus zie Alciato,
Emblematum liber , fol. E6r. Dit is overigens niet de enige verwijzing naar Alciato’s werk, maar
de beperkte aanstellingstijd liet niet toe de parallellen nader te bestuderen.
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Afbeelding 5.1: Titelpagina Eloquentiae Triumphus (1541). Bayerische Staatsbibli-
othek (BSB).
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Afbeelding 5.2: Titelpagina Eloquentiae Triumphus (1551). Wolfenbütteler Digitale
Bibliothek (WDB), Wolfenbüttel.
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doorgaans afgebeeld met lange gouden kettingen die als tongen uit zijn mond
tevoorschijn komen, wat symbool staat voor zijn redenaarskunst, waarmee hij
zijn toehoorders letterlijk wist te boeien.

Afbeelding 5.3: Hercules Gallicus in Alciato’s Emblematum liber (1531). Alciato’s
Book of Emblems. The Memorial Web Edition in Latin and English.

Hij heft zijn knots dreigend op naar Barbarij, die de eerste langere rede-
voering houdt: ‘een treurpleidooi tegen de Antibarbari’ (‘hanc Elegeiam in
Antibarbaros’), een rechtstreekse verwijzing naar Erasmus’ Antibarbari, dat
net als Eloquentiae Triumphus het humanistische onderwijsideaal aanprijst.18

Na zijn redevoering volgt een scène waarin ouderwets, scholastiek lesmateri-
aal weggewuifd wordt. De kritiek op middeleeuwse schoolboeken uit Erasmus’
Antibarbari wordt door Gnapheus verlevendigd met personificaties: negen Phi-
lobarbari (‘Liefhebbers van Barbarij’) passeren het publiek in groepen van
telkens drie.19 Als eersten komen de acteurs Battologus (‘Stotteraar’ of ‘Door-

18Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B5r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A6v. Voor Erasmus’ Anti-
barbari en Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus zie paragraaf 6.2. Het personage Barbarij en de
redevoering worden uitgebreid besproken in 5.5 en 5.5.1.

19Deze personificaties van ouderwetse lesboeken, hun schrijvers en gebruikers - neem bijvoor-
beeld Catholicon (lesboek), Scotus (auteur), en Graecista (gebruiker) - representeren naar alle
waarschijnlijkheid dezelfde boeken die de pages eerder als buit aan hun speren geprikt hadden.
Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D2v-D3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C1r-C2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B3v-B4v.
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drammer’),20 Amusus (‘Muzenhater’) en Morologus (‘Leuterkous’) voorbij.21

Vervolgens komen Graecista, Catholicon en Scotus op.22 Tenslotte Mamme-
trectus, Maranus en Modista.23 Zij worden met zweepslagen voortgedreven
door twee Misobarbari (‘Barbarij-haters’). In de eerste druk zijn dit de beken-
de Duitse humanist en reformator Ulrich van Hutten en Felix Rex Polyphe-
mus,24 een geloofsvluchteling uit Gent en bibliothecaris van hertog Albert, bij
wie Gnapheus later ook onderdak zal zoeken. In de tweede druk gaat het om
Hutten en Angelo Poliziano, respectievelijk de auteurs van Epistolae virorum
obscurorum (waarin Hutten het opneemt voor Reuchlin, en ageert tegen een
scholastieke theoloog) en Illustrium Virorum epistol[a]e.25 In de laatste druk
is Hutten nog steeds van de partij, maar staat Gisbert Longolius hem bij.26

Apollo, Mercurius en Bacchus, beschermgoden van de dichtkunst, retorica
en toneel, vellen hun oordeel over de Philobarbari. Alleen Apollo wordt op het
toneel bij naam genoemd, maar ook de andere twee goden moeten aan hun
kostuum en attributen gemakkelijk te herkennen geweest zijn. De drie Genii
van deze goden (gepersonifieerd door in het wir gekleedde jonge vrouwen) oor-
delen eveneens over de Barbaren, en zij kondigen de komst van Pallas (Athene)
aan.27 Twee lijfwachten van Pallas komen te voet op en manen het publiek tot
stilte voor de woorden van Pallas.28 Pallas is op zoek naar leerlingen die goed

20‘Battologus’ wordt in 1555 vervangen door ‘Haymo’. De dertiende-eeuwse Haymo of Favers-
ham werd ‘De ergste Aristotelicus van allemaal’ genoemd (Inter Aristotelicos Aristotelicissimus),
wat hem tot een schoolvoorbeeld van de scholastici maakt.

21‘Morologus’ wordt in 1555 vervangen door Hugutio. De twaalfde-eeuwse Hugutio van Pisa was
auteur van Magnae Derivationes. Dit werk was de belangrijkste bron voor het Catholicon, dat
ook voorbij komt in Eloquentiae Triumphus. Beide werken zijn dan weer gedeeltelijk ontleend
aan de auteur Papias, die ook komt kijken in het toneelstuk.

22Scotus werd in de drukken uit 1551 en 1555 ‘Florista’. Voor deze personificaties zie para-
graaf 6.2.

23Maranus wordt in de uitgave van 1551 vervangen door Hugutio, en in 1555 door Papias.
Maranus is een verlatijnst Spaans woord. Een ‘marano’ of ‘marrano’ is een tot het christendom
bekeerde jood. Waarschijnlijk doelt Gnapheus hier op de katholieke theoloog Johannes Pfefferkorn
(1469-1523), die een polemiek voerde tegen Reuchlin. Voor de polemiek, zie paragraaf 5.4. Voor
Pfefferkorn, zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus. Voor Mammetrectus en
Modista zie paragraaf 6.2.

24Voor Hutten, zie NDB 10, p. 99-102; ADB 13, p. 464-475. Voor Rex, zie Bietenholz &
Deutscher, Contemporaries of Erasmus, en Förstemann, ‘Felix König (Rex)’.

25Voor Angelo Poliziano (1454-1494), zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus.
26Voor Longolius (in de moedertaal Longueil, 1507-1543; geboren in Utrecht, rector van de

Latijnse school in Deventer, en professor en arts aan de universiteit van Keulen) zie ADB 19. p.
155-156.

27Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D3v-D4r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C2r-C3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B4r-B5r.

28In de eerste druk zijn dit Eusebius en Polycarpus, representanten van het vroege christendom,
waarop de evangelische beweging teruggaat (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4r),
in 1551 Eusebius en Palladius, geschiedschrijvers van het vroege christendom en de vervolgingen
(Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C3r, en in 1555 Eusebius en Theophilus (Gnaphe-
us, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5r). Theophilus is in deze periode van de Reformatie een
bijnaam voor Luther, maar kan net zo goed een personificatie zijn van een willekeurig godlievend,
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kunnen luisteren en haar leerstellingen (‘Quaecumque ab illius sacro / Mittan-
tur ore dogmata’),29 onthouden. Pallas, herkenbaar aan haar attributen van
schild, lans en helm, gaat de triomfwagen van Welsprekendheid voor.30

Vier jonge vrouwen, die de deugden Inzicht, Gerechtigheid, Kracht en Ge-
matigdheid personifiëren, omringen te paard de triomfwagen van Welsprekend-
heid, en karakteriseren zichzelf kort met twee versregels. Net als Pallas heeft
ook Welsprekendheid twee voetsoldaten of koeriers die het publiek tot stilte
manen.31 Vervolgens houdt de godin Eloquentia een lange redevoering vanaf
haar wagen.32 Na haar rede volgt een andere triomfwagen waarop de drie Gra-
tiën plaats genomen hebben. Socrates en Mecenas volgen te paard. Socrates
maant redenaars dat niet alleen de voordracht belangrijk is, ook de inhoud
moet goed en deugdelijk zijn. Mecenas maant het publiek dat ze net als hij
dichters en schrijvers geldelijk moeten steunen.

Dan is het einde van de optocht bijna in zicht met de komst van Genius,
een personificatie van dichterlijke inspiratie. Hem volgt een hele rij klassieke
auteurs met hun Muzen. Hij overhandigt steeds een beker aan een muze, die
dan haar beschermeling, steeds de beste en bekendste auteur in het desbetref-
fende genre waarover zij waakt, laat drinken, of te wel, hem inspireert tot het
schrijven van het werk waar hij beroemd mee geworden is.33

5.4 Debatten over onderwijsvernieuwing

Met zijn Eloquentiae Triumphus sloot Gnapheus aan bij het debat rond on-
derwijsvernieuwing en de controverse tussen humanisten en scholastieke theo-
logen. De oorsprong van de controverse lag volgens Rummel in het Italiaanse
humanisme.34 Hier had het debat een speels karakter en was het luchtig van
toon. In de latere fasen - toen de controverse zijn intrede deed in de Noord-
Europese universitaire wereld, en vooral toen het deel ging uitmaken van de
Reformatie - werd het debat rond onderwijsvernieuwing op een fellere toon
gevoerd dan in de onschuldige Italiaanse fase.35 De Noord-Europese humanis-

vroom man.
29Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5r.
30Haar redevoering is relatief lang en blijkbaar belangrijk; de rede wordt in 5.5 nader besproken.
31In 1541 zijn dit Daedalus en Polyhistor (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1v);

in 1551 Philo[lo]gus en Eulalius (’Taalgeleerde’ en ’Begaafd spreker’, Gnapheus, Eloquentiae Tri-
umphus (1551), fol. C5r; in 1555 Eulalius en Philetymus (vrij vertaald als ‘Carrièretijger’, Gna-
pheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6v).

32Deze redevoering wordt later nader besproken. Zie paragraaf 5.5.1.
33Livius, Euripides, Horatius, Plinius, Cicero, Terentius, Homerus, Vergilius en Ptolemaeus.

Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. F3v-F5v.
34Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9-16.
35Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9-10, 63-95, 126-152.
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ten gebruikten hun talenkennis en de zojuist ontwikkelde filologische methode
niet alleen voor de klassieke literatuur, maar wilden deze ook inzetten voor het
interpreteren van de Bijbel.36 Zodoende drongen zij de theologische faculteit
binnen, waardoor de scholastieke theologen zich bedreigd voelden en in de te-
genaanval gingen. Tijdens de Reformatie waren de polemische werken die op
de controverse in gingen niet langer slechts retorische vingeroefeningen en een
kwestie van esthetiek, maar werd er een ideologische strijd gevoerd.

Om hun humanistische rivalen verdacht te maken stelden de scholastieke -
en katholieke - theologen het humanisme gelijk aan het in hun ogen ketterse
lutheranisme.37 En ineens was het ketterij om Grieks en Hebreeuws machtig
te zijn. In het humanistische kamp en in het reformatorische vertoog werd
de scholastiek niet alleen ‘barbaars’ taalgebruik en een vruchteloze methodiek
verweten, maar werd dit verbonden aan de gemeenplaats dat het katholicisme
debet is aan het verval en de ondergang van de ware christelijke kerk.38

Tracy en Rummel geven in hun studies een inhoudelijke schets van het de-
bat.39 Volgens Tracy is de verdediging van de bonae litterae tegen de aanvallen
van de ‘barbaren’ een vaak terugkerend fenomeen in de zestiende-eeuwse La-
tijnse literatuur van Nederlandse en Duitse humanisten. Aan de hand van de
studies van Rummel en Tracy zal bekeken worden wat de beschuldigingen over
en weer nu precies zijn, en hoe de humanisten en scholastici die verwikkeld zijn
in de controverse elkaar neerzetten. Uit de analyse van de redevoeringen in
Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus zal blijken dat veel van deze gemeenplaat-
sen ook in zijn werk terugkomen.

Het gaat hier natuurlijk wel om slogans en propaganda van humanisten en
scholastici voor ofwel een nieuw type onderwijs, ofwel ter verdediging van de
theologische faculteit tegen geleerden die geen theologische opleiding genoten
hebben op universitair niveau. De beschuldigingen over en weer en de karika-
turen van de tegenpartij moeten met een korreltje zout genomen worden en
mogen niet verward worden met de historische werkelijkheid. Zo schrijft Tra-
cy: ‘[...] opposition between the two movements existed far more in the minds
of certain humanist polemicists than it did in reality. [...] some humanists
were all too prone to detect “conspiracies” against themselves and their edu-
cational program. Yet there were battles over changes in school and university

36Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 6-7, 63 e.v..
37Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15.
38Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9, 141-145. Tracy, ‘Against the “Barbarians”’,

p. 17. Voor deze gemeenplaats, zie bijvoorbeeld het bekende en invloedrijke pamflet Passional
Christi und Antichristi, waarin een geperverteerde katholieke kerk gecontrasteerd wordt met het
pure vroege christendom in de persoon van de extravagante paus en de eenvoudige Christus.
Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 149-157. Zie hoofdstuk 10.

39Rummel, The Humanist-Scholastic Debate in the Renaissance and Reformation. Tracy,
‘Against the “Barbarians”: The Young Erasmus and His Humanist Contemporaries’.
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curricula, and the literature to be discussed here may be cited as anecdotal
evidence that there were objections to the humanist program from men who,
if not necessarily scholastics, were at least spokesmen in a more general sense
for the Latin clerical culture of the Middle Ages’.40

5.4.1 Humanisten over scholastici

De humanisten beschuldigden hun scholastieke rivalen in de eerste plaats van
een slechte beheersing van het Latijn. Met hun ‘barbaarse’ Latijn en belabber-
de stijl zouden de scholastici niet alleen de universitaire studies tot ongekende
laagten gebracht hebben, maar ook de neergang van de ware christelijke kerk
in gang gezet hebben. Ze worden uitgemaakt voor ‘barbaren’ en vergeleken
met de Goten, die de Romeinse beschaving vernietigden.

Omdat hun manier van theologie bedrijven (aristotelische dialectiek) twist
en onenigheid in de hand zou werken, worden ze ruziezoekers genoemd en
vergeleken met krassende kraaien.41 Ze zouden geen belang hechten aan ta-
lenkennis en filologie voor Bijbelexegese, ze worden ervan beschuldigd te lui te
zijn om te leren wat ze veroordelen.42 Ook zouden ze het immorele en losban-
dige gedrag dat volgens hen de heidense literatuur kenmerkt en dat ze scherp
veroordelen, zelf in het dagelijks leven in de praktijk brengen.43 Omdat ze
niet leven naar hun woorden, worden ze uitgemaakt voor hypocrieten.

De scholastici zouden zich verschuilen achter het ‘eenvoudige’ en ‘nederige’
christelijke geloof en ze gebruiken de sancta rusticitas of sancta simplicitas
van de apostelen (hun ‘heilige boersheid’ of ‘eenvoud’) als dekmantel om hun
eigen onkunde en onwetendheid te verbergen.44 Ondanks hun eigenlijke on-
wetendheid, zijn ze toch arrogant en overmoedig en weten ze indruk te maken
op de ongeschoolde mensen en hen op te zetten tegen de geleerde en kundige
humanisten.45 Hun titels zouden scholastici slechts te danken hebben aan hun
macht, rijkdom en patronage:46 ze mogen ‘doctor’ zijn, doctus (‘geleerd’) zijn
ze allerminst. Tevens zouden scholastici vooruitgang en vernieuwing tegen-
houden, worden ze uitgemaakt voor ‘sofisten’ en gelijkgesteld aan de (lagere)
geestelijkheid, in het bijzonder bedelmonniken.47

40Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 4.
41Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 31. Zie ook paragraaf 2.3.1.
42Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 13-14.
43Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 12.
44Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 12. Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15,

28-31.
45Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 14. Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 63, 79.
46Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 86-87.
47Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 19-23. Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 12,

14.
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5.4.2 Scholastici in de tegenaanval

In eerste instantie voelde de gevestigde orde aan de theologische faculteiten
zich geenszins bedreigd door het ‘aanstormend humanistisch talent’.48 Ze za-
ten stevig in het zadel en konden het zich veroorloven de kritiek te negeren.
Wanneer ze toch in de tegenaanval gingen, bijvoorbeeld in hun polemieken te-
gen Reuchlin, Erasmus, Luther en Lefèvre, dan is de eerste aanklacht steevast
die van ketterij. Dit werd hen des te gemakkelijk gemaakt omdat Luther een
aantal zaken belangrijk vond, die ook voor humanisten van gewicht waren.49

Door het humanisme te vergelijken met het lutheranisme, weten ze de huma-
nisten een slechte naam te bezorgen en hen zo de toegang tot de universiteit
te ontzeggen.

De humanisten worden niet alleen uitgemaakt voor ketters, maar ook voor
heidenen. De klassieke literatuur, waar de humanisten zoveel belang aan hech-
ten, zou ten eerste het christendom corrumperen, aangezien het immoreel en
losbandig gedrag propageert. Het is slechts inhoudsloze esthetiek, en eindigt
in paganisme. Om deze reden worden de humanisten uitgemaakt voor sofis-
ten, omdat ze met hun retorische opsmuk het tegendeel belichamen van de
christelijke eenvoud die Paulus aanprijst.50

Scholastici karakteriseren hun humanistische rivalen ook als grammatici
(‘onderwijzers’) en poetae (‘dichters’). Met deze kwalificaties worden ze buiten
de universitaire gemeenschap gesloten. Poëzie valt namelijk onder de ‘gram-
matica’, een van de vakken van het trivium (de andere zijn ‘retorica’ en ‘dia-
lectica’), die op de Latijnse school onderwezen werden en niet thuishoorden
op de universiteit. Men acht de humanisten geen plaats aan de universiteit
waardig, laat staan binnen de theologische faculteit, aangezien hun vakgebied
slechts de grammatica en poëzie behelst. Het neerbuigende poetae wordt later
overigens een geuzennaam: dichters waren ook gëınspireerde zieners, en om
die reden konden ze op een lijn gesteld worden met theologen, zij waren de
theologen van vroeger tijd.51

5.5 Gnapheus’ stellingname in het debat

Het zal niet verbazen dat Gnapheus met Eloquentiae Triumphus de kant van de
humanisten kiest en de scholastiek afwijst. Het toneelstuk laat de overwinning
zien van Welsprekendheid op Barbarij, een allegorische verbeelding van de zege

48Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 39-40.
49Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 128. Zie paragraaf 2.2 en 2.2.2.
50Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 21, 22.
51Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 92. Zie ook paragraaf 5.5.1.
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van het humanisme op de scholastiek. Door middel van een binaire oppositie
tussen de twee personages,52 waarbij Barbarij in een kwaad daglicht gesteld
wordt, terwijl Welsprekendheid wordt opgehemeld, maakt Gnapheus duidelijk
waar zijn sympathieën liggen.

Zo wordt Welsprekendheid in Mercurius’ openingswoorden ook Minerva,
Wijsheid (Sophia) en ‘geleerde welsprekendheid’ (facundia docta) genoemd.53

Barbarij gaat daarentegen samen met ‘foutief taalgebruik’ (Soloecum Sermo-
nis),54 geheel in overeenstemming met het verwijt aan het adres van de scho-
lastici dat zij barbaars Latijn gebruikten.

De godin Welsprekendheid wordt dus niet alleen met de retorica in verband
gebracht - zoals de namen Eloquentia, Eloquium, Suada en Suadela doen ver-
moeden - , maar ook met Wijsheid en met de gepersonifieerde Waarheid (ἀλη-
θεία).55 De identificatie van welsprekendheid en wijsheid is opvallend, want
vaak wordt (christelijke) wijsheid juist tegenover (heidense) welsprekendheid
gezet: wijsheid heeft gelijk, welsprekendheid probeert het te krijgen. Scholasti-
ci maakten een duidelijk onderscheid tussen ‘redenaars’ en theologen, retorica
en filosofie en humanisme en theologie, wellicht omdat ze zich bedreigd voelden
door de humanisten die aanspraak maakten op een plaats binnen de universi-
teit en zelfs binnen de theologische faculteiten, al waren zij slechts philologi of
grammatici. Humanisten versmelten de twee disciplines juist. Zij betogen dat
wijsheid en welsprekendheid, zoals bij de kerkvaders, heel goed samen kunnen
gaan.56

Rummel voert het debat terug tot in de Oudheid, toen Lucianus het onder-
scheid maakte tussen Socrates en de filosofie enerzijds en de sofistiek ander-
zijds.57 Ze merkt op dat dezelfde argumenten in het vroegmoderne debat weer
opgepakt worden. Ook Gnapheus beroept zich op het klassieke debat tussen
filosofie en sofistiek. Ten eerste door het woord sofist (sophista en variaties als
fastum [...] Sophisticum, ‘sofistische hoogmoed’) te gebruiken, maar ook door
Socrates een plaats te geven in de triomftocht.58

Niet alleen op woordniveau, maar ook met visuele argumenten zet hij Bar-

52Zie paragraaf 1.7.
53Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. B4v. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. B2r.
54Overigens alleen in Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A4v.
55Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1555), fol. B7r. De herdruk uit 1551 heeft de versregels waarin Welsprekendheid met de ‘waar-
heid’ geassocieerd wordt niet.

56Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 83.
57Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 19-27.
58Het personage Socrates spreekt in zijn versregels over het onderscheid tussen woorden en

opsmuk aan de ene kant, en de inhoud en waarheid aan de andere. Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1541), fol. F3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. D3v. Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C4rv.

144



barij neer als een minderwaardig en verdorven personage tegenover de schit-
terende Welsprekendheid. Het personage wordt geboeid weggeleid en ook zijn
volgelingen worden met zweepslagen voortgedreven, terwijl Welsprekendheid
als overwinnaar voorbij komt in haar triomfwagen. Waar Welsprekendheid
wordt begeleid door goden als Mercurius, Apollo, Bacchus, Pallas en de Mu-
zen,59 daar wordt Barbarij alleen geassocieerd met heidense goden die een
negatieve connotatie hebben: ‘Venus, Cupido en de moordzuchtige Mars, de
geile Saters en de boerse Faunen, en de twistzieke Ate’.60 In de expliciete
regieaanwijzingen bij de rede van Barbarij, vlak voordat het personage zijn
toespraak begint, wordt hij weggezet als monster en zot.

BARBARIJ, een monsterlijk uitgedoste man, in de boeien gesnoerd,
achterstevoren zittend op een mager paard, doet ziedend van woede
zijn beklag in deze Elegie tegen de Antibarbaren.61

Het personage Barbarij is ‘monsterlijk uitgedost’.62 Ook Hercules karakteri-
seert Barbarij in zijn rede als een van de monsters die hij heeft moeten verslaan:
de veelkoppige hydra van Lerna. Hercules waarschuwt het publiek dat Barba-
rij dan wel verslagen mag zijn, maar dat hij zijn invloed in een oogwenk weer
zou kunnen doen gelden en dat zijn afgehouwen kop meteen weer aangroeit.63

In de tweede druk (1551) is Barbarij geen monster meer, maar gaat hij ge-
kleed als een wildeman in beestenvellen (‘homo inverso pellicio personatus’).64

Met dit kostuum zou gewezen kunnen worden de gebruikelijke vereenzelviging
van de scholastiek met barbaarse volkeren (zoals de Goten die Italië binnen-
vielen en een einde maakten aan de Romeinse beschaving).65

59Apollo en de Muzen, Mercurius en Bacchus zijn beschermgoden van de dichtkunst, retorica
en toneel. Pallas is net als Minerva de godin van de wijsheid.

60Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4v: ‘Venus, Cupido, Marsque sanguinarius,
/ Satyri salaces, atque fauni rustici / Ministra Litis Ate’.

61Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2v: ‘BARBARIES, homo monstrosè perso-
natus, cathenis vinctus, et equo strigoso, sed praeposterè insidens, hanc Elegêıam in Antibarbaros
eiulat, impotenter stomachosus’. De andere twee drukken zijn vrijwel overeenkomstig, zij het Bar-
barijs gemoedstoestand, zijn uitbarstingen van woede, niet direct duidelijk zijn. In de laatste druk
(1555) is ook het geslacht van Barbarij niet direct duidelijk: ‘Een monsterlijk uitgedoste Barbarij,
die verkeerd om op een ezel of mager paard zit, spreekt bedroefd deze Elegie tegen de Antibarba-
ren uit (zij het in naam van Amusus)’ (‘BARBARIES monstrosè personata asino aut equo strigoso
praepostere insidens hanc Elegiam (sub Amusi hominis nomine tamen) in Antibarbaros eiulat’).

62In pamfletten uit de vroeglutherse reformatie werd de Kerk vaak afgebeeld als een apoca-
liptisch monster. Zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-33, 103, 169-187. Wellicht
werden de toeschouwers van Eloquentiae Triumphus met de kostumering van Barbarij op dit soort
pamfletten en dus op het verband met het katholicisme gewezen.

63Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B4v. Zie ook paragraaf 5.6.

64Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B5r.
65Dit kostuum heeft ook positieve bijbetekenissen (zoals ook sommige uitspraken die het per-

sonage doet). Zie paragraaf 10.2.
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De regieaanwijzingen maken duidelijk dat het personage Barbarij het pu-
bliek benadert terwijl hij achterstevoren op een mager paard of een ezel zit.
In de contemporaine iconografie wijst het gegeven dat hij achterstevoren zit,
en dat ook nog op een ezel, op het welbekende personage van de zot. Op deze
manier wordt het publiek erop attent gemaakt dat het zijn woorden, net zo
min als die van een zot, niet serieus hoeft te nemen.

Ook is hij van het mannelijk geslacht. Dit lijkt misschien onbelangrijk, maar
het moet een bewuste keuze geweest zijn van de auteur. Over het algemeen
zijn personificaties van abstracte begrippen of instanties namelijk vrouwelijk,
omdat de woorden waarmee ze aangeduid worden vaak vrouwelijk zijn, vooral
in het Latijn. Het is gebruikelijk dat ze dan ook door een vrouwelijk per-
sonage op het toneel gebracht worden.66 Wellicht is Barbarij een mannelijk
personage, omdat dat de tegenstelling tussen de twee protagonisten Barbarij
en Welsprekendheid extra benadrukt. Ook alludeert het wellicht aan Eras-
mus’ samenspraak tussen de ongeletterde abt en de ontwikkelde vrouw (Abbas
et erudita, 1524).67

De rede van Pallas, Wijsheid, is bij uitstek geschikt voor een ideologiekriti-
sche analyse van de tegenstelling tussen scholastiek en humanisme. Pallas zet
de humanisten en scholastici namelijk lijnrecht tegenover elkaar, en geeft aan
wat voor gedrag zij van haar volgelingen verwacht, en hoe de tegenpartij zich
doorgaans gedraagt - zij het allemaal met een dikke knipoog.

Pallas’ verwachtingen van de leerlingen aan de Latijnse school (candidatis
Musices) zijn hoog gespannen. Zonder puritas, sanctimonia, fides, Concordia,
pax, kortom omne virtutum genus komen ze nergens.

66Het is dus vrij uniek dat Barbarij door een mannelijk personage vertegenwoordigd wordt. Het
leidt soms ook tot enige verwarring: Barbarij wordt in de Latijnse tekst vaak met vrouwelijke
bijvoeglijke naamwoorden omschreven, omdat het woord Barbaries vrouwelijk is. Bijvoorbeeld in
de expliciete regieaanwijzingen aan het begin van de klaagrede in de latere drukken (1551, 1555):
‘een monsterlijk uitgedoste Barbarij’ (‘BARBARIES monstrosè personata’); maar in dezelfde re-
gels ook mannelijk: ‘maar dan wel onder de naam van Amusus’ (‘sub Amusi hominis nomine
tamen’).

In de druk uit 1541 wordt Barbarij wel met een mannelijk adjectief gëıntroduceerd, ondanks
het geslacht van het woord Barbaries: ‘BARBARIES, homo monstrosè personatus [...]’ (’een
monsterlijk uitgedoste man’). Het woord homo, mens, dat zowel man als vrouw kan betekenen,
is op zichzelf dan wel weer ambigu, maar samen met personatus te vertalen met ‘man’. En ook
uit de manier waarop Barbarij zichzelf omschrijft, blijkt dat het personage mannelijk is. Barbarij
begint zijn toespraak als volgt: ‘Jullie werpen mij toch niet zo ellendig in mijn oeroude rijk omver/
en jullie voeren mij toch niet geketend ver weg van mijn burcht? / Ik, eens de bekende en geliefde
beschermer van Ongeschoolden, / word toch zo niet alleen in een donkere kerker opgesloten?’
(‘Siccine me miserum regno turbatis avito, / Atque mea vinctum ducitis arce procul? / Siccine
qui fueram notus charusque patronus / Amusis, tetro carcere claudar inops?’). Miserum en
vinctum (‘ellendig’ en ‘geketend’) zijn mannelijke adjectieven. En even later noemt hij zichzelf
‘notus charusque patronus’, ‘de bekende en geliefde beschermer’.

Natuurlijk worden alle personages, of ze nu mannelijk of vrouwelijk zijn, altijd door manne-
lijke acteurs (de leerlingen op de Latijnse school) gespeeld. Voor een genderstudie van dit soort
personificaties, zie Sneller, ‘Cesare Ripa in the Netherlands’.

67Erasmus, ASD, dl. I-3, p. 403-408.

146



Want wij zoeken reinheid, heiligheid, geloof,
eendracht, vredelievendheid en alle andere deugden
in de leerlingen van de Dichtkunst.
Als u deze gaven mist en toch ons heiligdom
betreedt terwijl u alleen op mijn leiding vertrouwt,
dan zal ik u mijn kracht, de Gorgo die mij siert
en mijn rechtvaardige wapens laten voelen.68

Even later omschrijft ze de echte geleerden, haar geleerden (meus sapiens),
als een soort lijdende kunstenaars die in alle afzondering werken. Lijnrecht
tegenover hen staat een ander type geleerde, dat juist de openbaarheid, roem
en geld zoekt. Dit soort geleerden speelt de hoofdrol in Gnapheus’ Morosphus
en wordt op de hak genomen in Erasmus’ Moriae Encomium.69

Het spreekt voor zich om de nachtelijke uil
aan mij te wijden, omdat mijn soort wijze in alle stilte
zonder kabaal, een traantje wegpinkend, ingetogen
en alle bekendheid ontvluchtend, liever in de geborgenheid
van zijn geest leert wat aan gewone mensen niet bekend
gemaakt mag worden, wat niet in woorden gevat kan worden.
Voor zijn ontdekkingen heeft hij ijverig moeten zweten,
heel wat moeten verteren en bij zichzelf overpeinsd.70

Pallas schetst hier een bijna romantisch beeld van academici, maar de Elo-
quentiae Triumphus blijft een komedie en hoogstwaarschijnlijk moet de passa-
ge met een knipoog gelezen worden. Dezelfde beeldvorming van humanistische
geleerden komt vaker voor en blijkt een ‘cultuurtekst’.71 Het stereotype van
de geleerde is bijvoorbeeld te vinden in Erasmus’ uitleg bij de spreuk Herculei
labores, eveneens doordrongen van de nodige zelfspot.72 Ook omschrijft Pal-
las haar volgelingen als de toekomstige bestuurders van de staat; de Latijnse

68Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4v: ‘Nam puritatem, sanctimoniam, fidem,
/ Concordiam, pacem, omne virtutum genus / In candidatis Musices requirimus, / Quêıs dotibus
ni praeditus nostris sacris / Accesseris, fretus meo ductu unius, / Vim Pallados, gestamen istud
Gorgonis / Et arma iusta faxo tandem senseris’. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol.
D4v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), C3v heeft castimoniam in plaats van sanctimo-
niam. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5rv.

69Zie paragraaf 6.3 en 7.2.
70Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), D4v-E1r: ‘Quod vero noctuam mihi faciunt sa-

cram, / Vera ratio est, quia in silentio suo / Sapiens meus tacitus, gemens, modestus et / Fugiens
fori, sub abdito mentis suae / Didicisse gaudet, quae nefas sit prodere / In vulgus, et quae non
queat verbo eloqui. / Quin, invenit quod ingemiscat altius, / Quod concoquat, versetque solita-
rius’. Deze regel samen met het ‘Impura vero cornix a me pellitur’, vormt een tegenstelling die
ontleend lijkt te zijn aan Erasmus, Adagia 2174, III.2.74 aliud noctua sonat, aliud cornix.

71Zie paragraaf 1.7.
72Zie paragraaf 5.6.
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school leidt inderdaad de bestuurlijke en geestelijke elite op.73

Na de uilachtige humanisten gaat Pallas over op het omschrijven van de
tegenpartij met de woorden: ‘Maar wat vind ik nu eigenlijk van jou, mijn
kleine Kraai?’74 Pallas zal hen belonen voor hun deugden, wat - aldus de vol-
gende regel - neerkomt op een bestraffing voor hun weinigzeggende woorden
(futilis linguae).75 Ze worden nog een keer vergeleken met ‘vieze’ en ‘zinloos
krassende’ kraaien (cornicis genus / Impurum en inepte garrulum), maar ook
met honden, ezels en Boeotische varkens.76 Na de verdierlijking van de te-
genpartij, worden ze vergeleken met klassieke voorbeelden van opschepperige
domoren: Midae, Thrasones en Tantali,77 ‘mensen die geheel en al verpest zijn
door heidense invloeden’ (‘prophana quos / Mens inficit medullitus’).

Die ‘heidense invloeden’ zijn opvallend, omdat juist de humanisten ervan
beticht worden zich buitensporig veel met de heidense literatuur bezig te hou-
den. Paganisme is juist een veel gehoorde klacht van de scholastici, die vrees-
den dat de humanisten de schoolgaande jeugd zouden corrumperen met de
klassieke lectuur.78 Het is ook enigzins tegenstrijdig dat de scholastiek hier
door de klassiek Griekse, en dus heidense, godin Pallas beticht wordt van hei-
dense invloeden; de hele optocht is overigens behoorlijk heidens, al waren de
klassieke goden vaak allegorische personificaties van deugden en ondeugden.
Is dit een onbewuste paradox, of maakt Gnapheus hier onderscheid tussen het
lezen en bestuderen van de klassieke literatuur en het overnemen van de hei-
dense zeden? Humanisten betichtten hun critici ervan dat zij alles wat zij in
de klassieke literatuur laakten zelf in de praktijk brachten.79

73Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C4v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6r: ‘Ut [...] / Reique fiant
publicae columina, quos / Velut patres suos amet plebecula, Colat, favore prosequatur debito’.
Zie ook Gnapheus, Paraenesis, A1v. Voor Paraenesis (en andere overeenkomsten met Eloquen-
tiae Triumphus) zie paragraaf 2.3.1.

74Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5v: ‘Quid arbitrare autem mihi Cornicu-
la?’ Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r heeft: ‘De onzuivere kraai daarentegen
wordt door mij verjaagd’ (‘Impura vero cornix a me pellitur’). Gnapheus, Eloquentiae Trium-
phus (1551), fol. C4r: ‘Quis corvus à tergo mihi istic obstrepit, / Quod noctuae tam praedicem
silentium?’

75Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5v: ‘Ego te tuis tractabo pro virtutibus / Et
futilis linguae mihi poenam lues’. In Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r en Gna-
pheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C4r worden ze niet alleen vanwege hun gezwam, maar
ook hun verraad verjaagd (‘Ob impiam delationem, et garrulam / Linguam’). De woordvolgorde
verschilt. Hier is de variant uit 1541 opgenomen.

76Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C4r: ‘Inquam canes, asini, sues Boeoticae’. Zie ook paragraaf 5.5.1.

77Midas is een domme zot; Apollo gaf hem ezelsoren omdat hij Pans fluitspel mooier vond dan
zijn muziek. Thraso is een opschepperige soldaat, die door iedereen in het ootje genomen wordt.
Tantalus’ geluk en vriendschap met de goden steeg hem naar het hoofd en hij verraadde deze
vriendschap.

78Zie paragraaf 5.4.
79Zie paragraaf 5.4.
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Tenslotte wordt het uiterlijk van de tegenpartij omschreven (zij het alleen
in de laatste druk):

Welke baard, reistas, mantel en lint
druk je mij onder de neus, smerige hond?
Ik ken de sofistische arrogantie wel,
waarmee je jezelf nog het meeste plezier doet.
Loop toch naar de hel, wie je ook bent.
Minerva houdt niet van dat sofistische gedoe.80

Baard, mantel en lint wijzen op de uiterlijke kenmerken van academici.81 De
reistas is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar de Bijbel en de apostelen.82

Tevens wijst het naar de zestiende-eeuwse geestelijkheid. Volgens Erasmus
wordt de passage doorgaans helemaal verkeerd gëınterpreteerd en gebruikt om
het bezit van de katholieke kerk te rechtvaardigen: ‘En hij [de theoloog die de
passage uitlegt, VD] belaadt ze met geldkistjes, koffers en rugzakken’.83

Tenslotte noemt Pallas haar tegenstanders arrogante sofisten en - met een
pars pro toto - ‘verraders’ (male foeriatus proditor).84 Verraders waarvan blijft
in het midden. Sofist en verrader waren veelvoorkomende scheldwoorden in
het debat. Sofist werd aan beide kanten gebruikt. En humanistische theologen
die in het debat kant kozen voor de scholastiek en hun kennis gebruikten om de
scholastici tegen de humanistische aanvallen te verdedigen, werden verraders
genoemd.85 Wellicht wordt daarop gezinspeeld met het woord proditor.

80Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6r: ‘Quam tu mihi barbam, peram, at-
que pallium / Epomidemque obvertis impurissime? / Agnosco fastum, quo tibi places nimis, /
Sophisticum. Discede quisquis es vel ad / Corvos. Minerva non amat Sophistica’. Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r houdt het iets algemener: ‘zodat jullie goed weten wat
voor soort college dat van ons is, waar onbeheerste schurken, luie donders en vette veelvraten van
school gestuurd worden’ (‘Ut audiatis, quale sit collegium / Nobis, malos unde exulare iussimus,
/ Qui nullius sint frugis, atque inertia / Telluris almae pondera, et ventres pigri’).

81Baard en mantel zijn hoogstwaarschijnlijk ontleend aan de omschrijving van het uiterlijk van
de natuurfilosofen in Erasmus’ Lof der zotheid. Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 144.361-380. Zie ook
paragraaf 6.3. Epomidemque zou ook kunnen wijzen op een academisch onderscheidingsteken.
Het komt met dezelfde betekenis voor in de redevoering van Barbarij, wanneer hij zegt dat hij
‘mutsjes’ uitdeelde en ‘linten’ (‘Pileolos dedimus et epomenides’). Het lint kan echter ook een
kledingstuk zijn, waarmee een geestelijke orde zich onderscheidt.

82Lucas 22:36: ‘dixit ergo eis sed nunc qui habet sacculum tollat similiter et peram’. De passage
kan op twee manieren uitgelegd worden, aangezien het woord ‘tollat’ op twee manieren vertaald
kan worden, als ‘meenemen’, maar ook als ‘wegnemen’. ‘Meenemen’ is de gebruikelijke vertaling.
Neem bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet
die meenemen, evenals zijn reistas’. Erasmus daarentegen vertaalt ‘tollat’ met ‘wegnemen’ en is
van mening dat Christus zijn leerlingen maant hun bezittingen (geldbuidel en reistas) weg te doen.
Erasmus, Moriae Encomium, 64 (Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 184.10-45). Vgl. Erasmus, Adagia,
2201/III.3.1 (Sileni Alcibiadis), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 176.349-352.

83Erasmus, Moriae Encomium, 64. Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 184.40-41: ‘Loculis item,
vidulis et sarcinis onerat’. Erasmus, Vertaling Van Dam, p. 129.

84Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C4v: ‘Sed fugit hinc male foeriatus proditor’.

85Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 13. Zie ook paragraaf 5.4.
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5.5.1 De redevoeringen van Barbarij en Welsprekendheid

De meeste van de personages hebben weinig tekst, en vaak betreft het dan ook
nog zeer algemene, voor de hand liggende uitspraken. Zo zeggen de twee on-
derwijsvernieuwers aan het begin het stuk: ‘Een applaus voor de overwinnaar,
de geleerde welsprekendheid heeft overwonnen, want zij bracht de Barbaar-
se nekken onder het zware juk’. En: ‘Zij bond de Barbaarse nekken onder
het juk, applaus, burgers,opdat de hele school hier tezamen in blijdschap ap-
plaudisseert’.86 En de beroemde Italiaanse humanist Valla (1405/1407-1475)
zegt:

Ik ben die beroemde Valla, patroon van de Latijnse taal,
vergeleken bij wie zelfs Pluto geen Latijn zou durven te spre-

ken.87

Zelfs de bewonderde voorbeelden als Valla en Murmellius voeren dus maar
kort het woord. Wie komen wel voor langere tijd aan het woord? Mercurius,
Hercules, Pallas, Welsprekendheid en Barbarij. Kortom, Welsprekendheid en
haar volgelingen komen vaak aan het woord. Van de overwonnen tegenpartij
krijgt alleen Barbarij zelf relatief veel tekst. Aangezien de meeste aandacht
gestoken is in de twee speeches van respectievelijk Barbarij (een klaaglied,
Elegêıam of Elegia) en Welsprekendheid (een lofzang, encomion), worden ze
hier nader geanalyseerd.

Ondanks de ietwat scheve verdeling van tekst, waarin Welsprekendheid
meer versregels toebedeeld krijgt dan Barbarij, lijkt het er toch op dat Gna-
pheus twee standpunten tegenover elkaar plaatst. Eloquentiae Triumphus zou
dus een ‘disputatio in utramque partem’ kunnen zijn, dat wil zeggen een stuk
waarin meerdere standpunten vertegenwoordigd worden.88 Maar niets is min-
der waar. Het blijft een ongecompliceerde komedie, die in eerste instantie

86Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C1r;Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A4v-A5r: ‘Plaudite victori,
facundia docta triumphat, / Namque premit duro Barbara colla iugo. En: Barbara colla iu-
go stringuntur, plaudite Cives, / Plaudit ut exultans contio tota scholae’. Voor Murmellius en
Sturmius, zie paragraaf 5.3.

87Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C1v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A5r: ‘Ille ego sum linguae
defensor Valla Latinae, / Prae quo non ausit Pluto Latina loqui’. Voor Valla, zie paragraaf 5.3.

88Volgens Ramakers belicht het vroegmoderne Nederlandstalige toneel ook altijd meerdere kan-
ten zonder partij te kiezen, en Rummel beweert dat Erasmus’ Liber Antibarbarorum een ‘disputa-
tio in utramque partem’ is, al komt alleen Battus, die de kant van de humanisten vertegenwoordigt,
aan het woord. Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 4. Ramakers, ‘In utramque partem vel
in plures’, p. 204-206.

Ramakers betoogt in zijn ‘In utramque partem’ dat rederijkers en de overige aanwezigen bij de
wedstrijd in 1539, waar meerdere toneelstukken opgevoerd werden, de meer kritische stukken niet
zagen als kwetsend, maar als een nuttige bijdrage aan een publiek debat. Volgens Ramakers is
het dus de context die de stukken ‘onschuldig’ en ‘ongevaarlijk’ maakt; de stukken zelf kunnen
best kritisch zijn. Ten tweede betoogt hij dat de visuele elementen, die tijdens een opvoering des

150



bedoeld was voor de jonge scholieren aan de Latijnse school van Elbing. Er is
geen plaats voor nuances of een serieus debat en er wordt dus geen platform
geboden aan scholastici.

Naar mijn mening moet de klaagrede van Barbarij ironisch gelezen worden
en zijn zijn woorden eigenlijk een verkapte lofrede op Welsprekendheid: elke
aantijging aan het adres van de humanisten, blijkt een compliment en telkens
wanneer Barbarij zichzelf en zijn volgelingen ophemelt, blijkt dit juist een
verkapte aanklacht.89 Eloquentiae Triumphus geeft dus geen stem aan beide
partijen, maar bevat eigenlijk twee lofredes op Welsprekendheid. Het stuk is
dus eigenlijk één lange lofrede op het humanisme, waar taal en welsprekendheid
zo belangrijk zijn, wat de titel van het stuk ook al aangeeft: ‘Triomftocht van
de Welsprekendheid’. En al zou Gnapheus inderdaad onbevooroordeeld de
standpunten van de scholastici verwoord hebben in de rede van Barbarij, dan
nog blijkt zijn voorkeur uit het verloop van het stuk, waarin Barbarij met zijn
standpunten verslagen afgaat; waarin Welsprekendheid en de klassieken als
winnaars uit de bus komen.

Aan de hand van een analyse van de redevoeringen Barbarij en Welspre-
kendheid zal bekeken worden wat de beschuldigingen over en weer nu precies
zijn, hoe humanisten en scholastici elkaar afschilderen in Eloquentiae Trium-
phus, en of er parallellen zijn waar te nemen met de argumenten over en weer
in het breedgevoerde onderwijsdebat. De redevoeringen zijn antithetisch op-
gebouwd en gaan van de ene partij over op de andere.

te meer impact hebben, altijd volstrekt traditioneel en ongevaarlijk voor de katholieke kerk zijn,
nooit wordt er met visuele argumenten een breuk met de katholieke kerk gepropageerd.

Wanneer ik Ramakers’ onderzoeksresultaten toe zou passen op Gnapheus’ Eloquentiae Tri-
umphus, dan ontbreekt de nuancerende context van andere stukken, die wellicht het tegendeel
propageren. Er is althans geen directe context, ik laat natuurlijk wel zien dat het stuk deel uit-
maakt van een breder debat, waar wel degelijk tegenstemmen te horen waren, die de humanisten
met dezelfde beschimpingen en aanklachten om de oren sloegen, als de zij de scholastici. Wat
betreft Ramakers’ tweede argument (de nuancerende beelden die in één stuk samen kunnen gaan
met felle en kritische woorden), was een opvoering van Eloquentiae Triumphus waarschijnlijk
inderdaad veel neutraler dan de toneeltekst bij lezing doet vermoeden: de weinige toespelingen op
de katholieke geestelijkheid in de toneeltekst gaan gemakkelijk aan toeschouwers voorbij; contro-
versiële personages als Melanchthon worden niet in de op het toneel uitgesproken tekst genoemd
(Hutten en Polyphemus dan wel weer, maar slechts eenmaal, in tegenstelling tot de druk waar hun
namen telkens wanneer ze aan het woord zijn weer afgedrukt worden). Het is zeer onwaarschijnlijk
dat door middel van kostuums en attributen directe toespelingen gemaakt worden op de katho-
lieke kerk of juist de evangelische beweging (bijvoorbeeld door Hercules ook daadwerkelijk een
monnikspij aan te trekken, zoals in het pamflet Hercules Germanicus - Luther; of door Barbarij
met zijn kostuum aan de katholieke kerk te verbinden).

89Het uiterlijk van Barbarij wees de toeschouwers en lezers (aan de hand van de expliciete
regieaanwijzingen bovenaan zijn redevoering) er al op dat hij een fout personage is en dat zijn
woorden dus niet serieus genomen moeten worden, Zie paragraaf 5.5.
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De treurzang van Barbarij en antiklerikale sentimenten

Het uiterlijk en de houding van Barbarij waren voor de toeschouwers en lezers
een aanwijzing dat zij het personage niet serieus moesten nemen, integendeel.90

Hetzelfde blijkt ook al meteen uit de woorden van Barbarij zelf. Barbarij
begint met een beschrijving van zijn eigen volgelingen, daarna geeft hij af op
de humanisten die hem van zijn voetstuk gestoten hebben.

In de versregels waarin hij oude herinneringen ophaalt aan de tijd dat hij
het nog voor het zeggen had, schaart hij de Goten en andere spreekwoorde-
lijk barbaarse stammen als de Geten, Boeotiërs, Osciërs en Skythen aan zijn
kant.91 De laatste drie worden in Erasmus’ Adagia met stupiditeit in verband
gebracht. Neem bijvoorbeeld de spreuk ‘Boeotisch varken’ (boeotica sus): een
Boeotiër is al niet erg slim, laat staan een varken uit de streek.92

Na de barbaarse volkeren, noemt Barbarij de katholieke geestelijken zijn
volgelingen,93 en tenslotte ook de geleerden:

Ik deelde mutsjes uit en linten. In elk Gymnasium
stond een gedenkplaats voor mijn heerschappij.

Wat zal ik vermelden over de katheders, wat over de scholen?
Je zou zweren dat Barbarij daar de scepter zwaaide.

Zolang er voor foutief taalgebruik nog geen schaamte was,
en stijlfouten nog niet in ons nadeel werkten, heerste ik.94

90Zie paragraaf 5.5.
91Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7r: ‘Eens eerbiedigde het Gotische konink-

rijk mij als vorst, / en Arcadiërs en Geten erkenden mijn heerschappij. / Boeotiërs, Osciërs en
Skythen spraken mij aan met ‘vader’, / en zowel de jeugd als ouderen brachten mij eer’ (‘Paru-
erant quondam mihi Gotthica regna monarchae, / Me dominum agnôrant Arcades atque Getae. /
Me dixere patrem Boeoti, Oscique, Scytaeque, / Me iuvenes pariter me coluêre senes’). De eerste
druk (1541) heeft alleen de Goten, Barbaren en Geten (‘Paruerat quondam mihi Gottia, Barbara
tellus / Me Dominum agnôvit, me coluêre Getae’). Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551),
B5r heeft Goten, barbaren en Arcadiërs.

92Erasmus, Adagia 906/ I.10.6: boeotica sus. Andere Adagia over Boeotië: 2148/ III.2.48:
boeotia auris; 1209/ II.3.9: boeotica aenigmata; 1208/ II.3.8: boeotica cantilena; 1207/ II.3.7:
boeoticum ingenium; 2276/ III.3.76: moschus canens boeoticum; 1211/ II.3.11 boeotis vaticinare;
4077/ V.1.77: boeotissare. Arcadië: 2162/ III.2.62: arcadas imitans; 2161/ III.2.61: arcadiam me
postulas; 2227/ III.3.27: arcadicum germen. Gethen: 1200/ II.2.100: scytha accissans asinum;
3885/ IV.9.85: scytha malus; 1235/ II.3.35: scytharum oratio; 2494/ III.5.94: scytharum solitudo.
Osciërs [oud Italisch (zuiden) volk]: 3381/ IV.4.81: osce loqui; 3380/ IV.4.80: osculana pugna.

93Zie paragraaf 5.6.
94Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7r: ‘Pileolos dedimus et epomenides. Omni-

bus extant / Gymnasiis regni nam monumenta mei. / Pulpita quid memorem, quid phrontisteria
dicam, / Barbariem ĥıc iures regna habuisse sua. / Regna habui, dum nulla fuit stribligo pudori,
/ Nec fraudi nobis dumque Soloecus erat’. Buiten de laatste twee regels heeft 1551 hetzelfde (fol.
B5rv). De eerste druk (1541) daarentegen heeft (fol. C3r): ‘Laurea doctores referebant nostra,
corollas / Omne genus dignis nos dare iura sinunt. / Pileolos dedimus et Epomidas, omnibus ex-
tant / Gymnasiis regni nam monumenta mei. / Pulpita quid memorem, quid phrontisteria dicam,
/ Barbariem ĥıc iures regna habuisse sua’.
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In deze passage komt een aantal standaard verwijten aan het adres van de
scholastici terug. Ten eerste lijkt gëımpliceerd te worden dat hun geleerd-
heid gebaseerd is op uiterlijkheden als ‘mutsjes en linten’. Ten tweede wordt
hun barbaarse Latijn genoemd: ‘foutief taalgebruik’ (stribligo) en ‘stijlfouten’
(Soloecus).

Met het onderwijsdebat doet eigenlijk ook meteen het godsdienstdebat zijn
intrede. Het was gebruikelijk dat de scholastiek aan de Rooms-Katholieke
Kerk, althans aan de lagere geestelijkheid, gekoppeld werd. De religieuze
bijbetekenissen van scholastiek en humanisme waren welbekend: scholastieke
theologen werden doorgaand vereenzelvigd met katholieke geestelijken en de
evangelisch humanisten werden gëıdentificeerd met ketterse lutheranen. Het is
heel goed mogelijk dat het publiek de link ook kon leggen zonder directe aan-
wijzingen, maar Gnapheus maakt deze godsdienstige connotaties ook nog eens
expliciet. Hij laat Barbarij in de eerste druk van het toneelstuk zelf zeggen
dat het de katholieke geestelijken onder zijn volgelingen schaart.

Monniken en nonnen spraken mij aan als vader, waren trots
op hun patroon en werden beloond voor de offers.

Ik beëdigde deze paus; hij was als mijn priester,
mijn waarzegger, vogelwichelaar en wat dies meer zei.

Een massa priesters was afhankelijk van mij als patroon,
en mijn vestaalse nonnen brachten liederen ten gehore.95

Ook in de laatste druk koppelt hij de partij van Barbarij, de scholastiek, ex-
pliciet aan de katholieke kerk.

Ik benoemde deze in purper geklede, gemijterde bisschop,96

en schonk hem het priesterschap op zich te nemen.
Een massa ingewijden was afhankelijk van mij als patroon,

en mijn vestaalse maagd bracht liederen ten gehore.97

95Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2v: ‘Me dixere patrem, me praeside digna
loquuti, / Premia cum Nonnis Nonna tulêre sacris? / Hunc ego pontificem statui, mihi flaminis
instar / Ille fuit, Vates augur et alter erat. Turba sacerdotum de me pendebat, et ipse / Vestales
Nonnae nostra sonare solent’. Zie ook paragraaf 5.5.1. De vestaalse maagden waren Romeinse
priesteressen, Gnapheus gebruikt pagane en christelijke termen door elkaar, daarmee associeert
hij het katholicisme impliciet met het heidendom.

96‘Hunc [...] purpureum [...] patremque bicornem’. Het paars en de tweepuntige mijter wijzen
op een bisschop. bicornis, letterlijk ‘tweehoornig’, hier vertaald met ‘tweepuntige mijter’, zou
tevens naar het duivelse kunnen verwijzen.

97Vestaalse maagd wordt hier gebruikt om (ietwat bedekt) nonnen aan te duiden, en mystae
de celibataire kloosterlingen in het algemeen. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), p. A7r:
‘Hunc ego purpureum statui patremque bicornem, / Flaminis ast illi munus obire dedi. / De
me pendebat mystarum turba patrono, / Nostraque Vestalis virgo sonare solet’. De druk van
1541 stuurt (en onderbouwt) de interpretatie van mystae en virgo als katholieke geestelijken:
‘Een massa priesters (in plaats van [mystae, ‘ingewijden’) was afhankelijk van mij als patroon,
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Een enkele passage als deze zal tijdens een voorstelling in het niets verdwij-
nen; pas bij het lezen zal dat wat erin opgesloten ligt goed uit de verf komen.
Toch moet er ook tijdens een voorstelling iets van de identificatie met Barba-
rij doorgedrongen zijn, want de termen die naar de katholieke geestelijkheid
verwijzen stapelen zich op (repetitio of herhaling): eerst de aanspreektitel van
de paus met pater, vervolgens monniken en nonnen (Nonni en Nonnae), dan
weer de paus (pontifex ), priesters (sacerdotes) en tenslotte weer de ‘vestaalse
nonnen’ (Vestales Nonnae). De opeenstapeling van woorden die wijzen op
de Rooms-Katholieke Kerk maakt het waarschijnlijk dat het publiek de anti-
klerikale sentimenten oppikte. Bovendien worden dezelfde woorden herhaald
(Nonni en twee keer Nonnae), die in de gedrukte versie steeds met hoofdletters
beginnen (emfase met typografische hulpmiddelen).

Naast barbaarse volksstammen, geestelijken en geleerden noemt Barba-
rij zijn belangrijkste Aanvoerders (Duces), die hem vroeger altijd bijstonden,
maar hem nu in de steek gelaten hebben: de geleerde Onwetendheid (doc-
ta Ignorantia),98 de Onschuld van een duif (columbae Simplicitas),99 Jaloezie
(Zelus) en de Luiheid (strennua Inertia of mollis Inertia mentis).100 De vier
‘aanvoerders’ of Duces zijn personificaties van kenmerkende eigenschappen van
Barbarij. De karakteristieken die hij zichzelf hier aanmeet, komen voor in het
debat over onderwijsvernieuwing.

Het zou voor de hand liggen dat Gnapheus Barbarij alleen negatieve ka-
raktertrekken zou geven in dit stuk over de overwinning van het humanisme.
Wanneer Barbarij zich beroemt op zijn onwetendheid, onschuld, jaloersheid en
luiheid, lijkt hij dat in eerste instantie ook te doen. Luiheid bijvoorbeeld was
volgens humanisten typerend voor scholastici: het kostte ze te veel inspan-
ning zich te verdiepen in de teksten, veroordelen vonden ze gemakkelijker.
Toch kunnen sommige van de eigenschappen ook positief uitgelegd worden,

en mijn vestaalse nonnen (Nonnae in plaats van virgo, ‘maagd’) brachten liederen ten gehore’
(‘Turba sacerdotum de me pendebat, et ipse / Vestales Nonnae nostra sonare solent’). Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B5r spreekt van ‘drüıden’, de ‘gebeden van het volk’, die voor
het grootste deel aan hem toekomen, en van ‘Vestaalse maagden’ (‘Me dixere patrem, me praeside
digna loquuti, / Turba frequens Druidum, me reverenter habent. / In me cedebant populi pars
maxima vota, / Vestales etiam nostra sonare solent’).

98Docta Ignorantia is een veelgebruikte term in de zestiende eeuw, maar zou hier specifiek terug
kunnen gaan op een werk van de vijftiende-eeuwse theoloog Nicolaas van Cusa (Nicolaus Cusanus,
1401-1464), De docta ignorantia (ca. 1440).

99Columbae Simplicitas is afkomstig uit Mat 10:16. Met deze woorden stuurde Christus de
leerlingen op pad: “Wees (...) scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif”
(Nieuwe Bijbelvertaling).
100Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C4r: ‘ijverige Luiheid’ (strennua Inertia);

Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A8v: ‘Luiheid van de zwakke geest’ (mollis In-
ertia mentis). Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551) heeft de passage waarin Barbarij haar
volgelingen opsomt niet.

154



en vooral in de eerste druk leidt dit tot een paradox.101 Zo wezen scholastici
op de eenvoud van de apostelen, waarop gealludeerd wordt met het colum-
bae Simplicitas, en beweerden ze dat deze (en hun eigen) eenvoud in schril
contrast stond met de geleerdheid van de humanisten.102 Humanisten maken
daarom al gauw onderscheid, aldus Tracy, tussen de simplicitas (eenvoud) van
de apostelen en de rusticitas (boersheid) van de scholastici.103

De beschuldigingen aan het adres van de humanisten zijn ook bekend van
het debat rond onderwijsvernieuwing. Scholastieke theologen namen het de hu-
manisten kwalijk dat zij zich niet konden beperken tot klassieke teksten, maar
hun filologische methoden ook zo nodig op Bijbelteksten moesten toepassen.
Volgens Barbarij vermengen ze daarmee het goddelijke met het profane. Bo-
vendien spreken juist zij barbaars Latijn, omdat ze uit alle macht proberen een
dode taal te spreken en zich verbeelden dat ze het er nog goed vanaf brengen
ook.

Dat leger daar is schadelijk, terwijl het gewichtig mort over Wijzen
en daarbij theatraal aan één stuk door Latijn gebruikt.

Terwijl zij Italië terugbetalen met vreemde munt, en lispelen
in een ongebruikte taal, terwijl ze lomp nietszeggend murme-

len,
glimmen deze domme bastaardkinderen van trots, die in hun ge-

schriften
naar de laatste mode strooien met woorden in het Grieks.

Een ander soort bastaard vermengt het goddelijke met het profane
en draagt de verdovende woorden voor met snerpende stem.

Ze denken zeker een pluim te verdienen als ze onverstaanbaar brab-
belen

wat de mensen niet begrijpen en ze verstomd doet staan.104

Barbarij somt de slechte eigenschappen van de humanisten op: blinde Eigen-
liefde (caeca Philautia), Eerzucht (Ambitio), Geldzucht (Plutus) en simonie en
Opschepperigheid (Iactantia).105

101Zie paragraaf 10.2.
102Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15.
103Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 11-12. Zie paragraaf 10.2.
104Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7rv: ‘Ista cohors, quae grande Sophos cre-

pat, usque Latinis / Heu nimium verbis usa, dat omne malum. / Dum Latio peregrina refert,
dum stridet inerti / Linguá, dum horridulum murmurat ore cavo, / Hic Graiûm voces insper-
gens hybrida scriptis/ Intumet, exemplo quod dedit illa novo. / Alter apella nothus permiscet
sacra profanis / Stridenti reddens raucula verba sono. / Nempe, putant coedro dignum, si exotica
lallent, / Quae lateant vulgus, quaeque stupescat iners’. Hier zijn het dus de humanisten die
de ongeschoolde mensen op hun hand weten te krijgen; in het debat zijn het bedelmonniken die
succesvol humanisten weg weten te zetten. Erasmus, Adagia 3054/IV.1.54: digna cedro.
105Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
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Tot slot lijkt Barbarij het humanisme te verbinden aan de reformatorische
beweging. Neem bijvoorbeeld: ‘Een deel van jullie gelooft dat ze door God
bezield zijn, en daarvan overtuigd wat een tegenstellingen kramen ze uit!’
(‘Pars vestrum afflatos vere se numine credunt, / Atque hoc persuasi quae
paradoxa serunt!’). En: ‘Behoren ze niet tot jouw gevolg, die het huwelijk
ontwijden en menen dat dat slechts een licht vergrijp is?’ (‘Si non è vestro
grege sint, connubia foedè / Qui temerent, ducant qui quoque furta leve’).106

De beweging viel al snel in veel verschillende stromingen uiteen,107 en deze
verdeeldheid leidde tot geweld, complotten en aanslagen.108 Ook dit was een
veelgebruikte beschuldiging in het debat rond onderwijsvrnieuwing: het huma-
nisme zou hand in hand gaan met de Reformatie en ketterij en dus verdeelheid
in de hand werken.

De lof der Welsprekendheid - Eloquentiae encomion

In deze lofrede door en voor haarzelf,109 karakteriseert Welsprekendheid om
te beginnen haar tegenstander Barbarij nog eens.110 Ze omschrijft hem als

(1551), fol. C7r. Niet in 1555. In de druk van 1541 staat in de marge Synonima (Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D1r). Waarschijnlijk is ‘simonie’ (de verkoop van geestelijke
zaken) bedoeld. Zie namelijk het vervolg in 1555: ‘Nu je veel zilver en goud verzameld hebt, nu
pas klaag je onzuiver (hypocriet) over plichtsbesef. Het talent dat je cadeau gekregen hebt, de
kunsten (artes) en de goede geschenken van Minerva, die jij voor niets verkregen hebt, verkoop je
ondankbaar’ (‘Nunc stipulatus habes argenti pondus et auri, / Et quaestum impurus de pietate
facis. / Ingenii doteis, art[ei]s, bona dona Minervae, / Ingratus vendis quae tibi gratis habes’).
De druk van 1541 heeft: ‘[zie vertaling hierboven] Waarom heeft u het prachtige talent van de
Wijsheid, dat de vrijgevigheid van God u geschonken heeft, begraven?’ (‘Nunc stipulatus habes
argenti pondus et auri, [i.m. 3. Synonima.] / Et questum impurus de pietate facis. / Quod tibi
larga Dei manus o praeclare talentum / Commisit Sophiae, cur male condis humo?’), en is met de
Bijbelse verwijzing (Mat 25:14-29) eerder christelijk dan humanistisch. Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1551) heeft de passage niet. Voor Geldzucht zie (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), C7r): ‘omdat Rijkdom jou voortdrijft, gek maakt, in zijn greep houdt en prikkelt [...]’
(‘Qui te Plutus agit, dementat, fascinat, angit [...]’).
106Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B7v. In deze versregels worden spiritualisten

en dopers omschreven. Spiritualisten maakten onderscheid tussen het uiterlijke woord (de Bijbel
en prediking) en het innerlijke woord (God spreekt rechtstreeks tot de gelovige); en dopers werden
beschuldigd van polygamie.
107Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D1v-D2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. B7v-B8r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B2v.
108Zie bijvoorbeeld Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D2r: ‘Ex te prosiliunt vasta-

trix turba Gygantes, / Caedibus et ferro qui loca multa replent. / Ex te non unus prodit Catilina,
tumultus / Qui cieat multos, seditione gravi’. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), B8r
en Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B2v hebben flammis in plaats van ferro, wat
meer specifiek op de verbranding van ketters door de Rooms-Katholieke Kerk lijkt te wijzen.
109Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2r-F2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C5v-D3r. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6v-C4r. Vgl. de titel
van de rede (Eloquentiae encomion) met Erasmus’ Moriae Encomium (‘Lof der Zotheid’), waar
precies hetzelfde gebeurt: Stultitia prijst zichzelf.
110Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2rv; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C5v-C6v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6v-B7v.
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Rustica Barbaries, ‘de boerse Barbarij’.111 Omdat ze het woord rustica ge-
bruikt, wordt meteen duidelijk gemaakt dat het hier niet gaat om de eenvoud
of onschuld van de apostelen (de columbae Simplicitas uit de rede van Bar-
barij), maar om de boersheid die in het debat rond onderwijsvernieuwing aan
eigentijdse theologen en geestelijken toegeschreven werd.

Barbarij was de aanvoerder van de Goten en overspoelde Italië, en dus de
klassiek Romeinse beschaving. Sindsdien worden bekwame en wijze mensen
veracht en verjaagd uit de scholen en het forum.112 Barbarij’s greep naar
de macht betekende een grote nederlaag voor ‘de universiteiten, katheders en
scholen’ (collegia, pulpita, ludi),113 omdat het taalonderwijs en de literatuur
in verval raakten.114 Maar nu zit Barbarij gevangen en is de Waarheid op vrije
voeten.

Vervolgens stelt Welsprekendheid zichzelf voor en vertelt zij aan welke cri-
teria een goede redenaar moet voldoen: zij noemt zichzelf onderwijzeres, en

111Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C5v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B7r.
112Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C5v en C6r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B7r: ‘Hij werd lange tijd
vergezeld door zo’n grote groep Goten, overspoelde de grenzen van Latium (Italië) en verwoestte
de wereld’ (‘Quanta Gotthorum dudum comitante caterva, / Irruerit fineis Latios, vastaverit or-
bem’) en ‘hij heeft het gewaagd mijn krachten misdadig neer te slaan, en mijn ingewijden die de
Wijsheid nog niet zo lang geleden wonderlijke eerbewijzen offerden, te verdrijven van de Scholen
en het publieke leven’ (‘Ausa meas etiam scelerate tundere vireis, / Atque Scholis, pariterque foro
propellere mystas / Qui Sophiae miros adolebant nuper honores’). Vreemd genoeg karakteriseerde
Pallas de humanistische geleerden juist als mensen die het forum mijden (Fugiens fori), die geen
publiekelijke, politieke carrière ambiëren.
113Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C6r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B7r. De woorden wijzen op
het onderwijs, maar wellicht doelt het pulpita ook op de (katholieke) kerk. Het is ook te vertalen
met ‘kansels’. Toch is het meer waarschijnlijk dat het over het onderwijs gaat, ook al omdat het
tussen twee woorden instaat die zeker op het onderwijs doelen, en het zal dus vertaald moeten
worden met het meer neutrale ‘katheders’.
114Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r: ‘Tegelijkertijd met de talen, werden ook

de beste gedenktekens van de mensen verwaarloosd, de gevaren en de inspanningen, de gebruike-
lijke motivatie om de schoolgaande jeugd in vuur en vlam te zetten’ (‘Neglectae siquidem linguae,
neglecta fuêre / Optima quaeque hominum monumenta, pericla, labores, / Quêıs solet accendi
stimulis studiosa iuventus’). De ‘gedenktekens’ en de ‘inspanningen’ wijzen op de werken van
Hercules, die Erasmus in zijn uitleg bij de spreuk Herculei labores vergelijkt met het werk dat
humanisten verzetten. In 1551 en 1555 wordt dit nader uitgelegd: ‘de beste gedenktekens van
de mensen, de manuscripten en boeken, waarmee de schoolgaande jeugd doorgaans haar stijl op-
vijzelde’ (‘Optima quaeque hominum monumenta, volumina, libri, / Quêıs poliisse solet linguam
studiosa iuventus’). Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C6r; Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1555), fol. B7r. Voor de gedenktekens, zie Erasmus, ASD, II-5, p. 27.

Een laatste toespeling op het breedgevoerde debat over onderwijsvernieuwing in de eerste cou-
pletten, waar Welsprekendheid haar rivaal Barbarij kenschetst, en dat ook pas geëxpliciteerd
wordt in de latere drukken van 1551 en 1555: ‘Er was geen enkele eer voor de geleerden, geen
enkele beloning voor de inspanning, geen dank meer voor de geleerde dichter (doctiloquus vates)’
(‘Ingeniis non ullus honos, non ulla laborum / Praemia, doctiloquo nec gratia reddita vati’). vates
betekent zowel dichter als ziener. Humanisten stelden dat de ‘gëınspireerde zieners’ evenwaardig
waren aan theologen. Zie paragraaf 5.4. 1541 heeft ‘geen dank meer voor deugd’ (‘virtuti nec
cessit gratia dudum’).
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zegt geen onderscheid te maken tussen leerlingen van aanzienlijke of lage af-
komst. Voor haar is de zaak die bepleit wordt en de ware aard van de redenaar
belangrijker dan woorden en retorica: een goed spreker is een brave man (vir
bonus).

Vanzelfsprekend kun je nooit goed spreken als je niet
zelf goed bent en een groot rechtvaardigheidsgevoel bezit.
Want een goed spreker ontvangt wat gezegd moet worden
niet van zijn bespraaktheid of de lege huls van woorden,
maar de voorbode van de redekunst is in een gezond hart.
Het binnenste en niet de tong maakt ware redenaars
en de deugd brengt hen werkelijke eer.115

In de eerste twee regels van dit citaat wordt verwezen naar Quintilianus’ In-
stitutio oratoria (2, 15, 34: ‘cum bene dicere non possit nisi bonus’), en ook
in de laatste twee (10, 7, 15: ‘pectus est enim, quod disertos facit’). Dit zijn
nu juist passages, waarin Gnapheus zijn standpunt over retorica en waarheid
verwoordt. De parafrasen van passages uit Quintilianus’ handboek staan vrij-
wel aan het begin van de redevoering, wanneer Eloquentiae zichzelf voorstelt:
een in het oog springende, strategische plaats. Quintilianus blijkt een welko-
me autoriteit om de retorica en het humanisme te verdedigen tegen aanvallen
van de scholastici. In de volgende passage wordt namelijk weer een bekende
spreuk uit klassiek retorisch werk geparafraseerd (vir bonus, dicendi peritus
wordt ‘Vir bonus et sapiens, qui linguá praestat et arte’).116

Een goed en wijs man, sterk in eloquentie en redekunde,
bestrijdt valsheid en springt in de bres voor de waarheid;
onderwezen in goedheid handelt alles rechtvaardig af
en staat niet toe dat wetten of enige rechtszaak, mits zij rusten
op waarheid en fatsoen, voor geld opgeofferd worden.117

Vervolgens gaat Welsprekendheid in op de argumenten van haar tegenstander,
die overigens een ‘groot zwetser’ en ‘breedsprakig sofist’ genoemd wordt (nu-
gator magne, verbose sophista), hij kletst dus maar wat en zijn woorden dient
115Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C7r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B8r: ‘Scilicet, haud possis
bene dicere, ni bonus ipse / Vel fueris, vel Iustitiae teneâris amore. / Quippe, nec à linguá, verbi
nec cortice sumit / Orator dicenda bonus, sed pectore sano / Auspicia artis habet, pectus, non
lingua, disertos / Et facit, et veram laudem virtute reportat’.
116De spreuk Vir bonus dicendi peritus wordt door Quintilianus (Institutio oratoria 12, 1, 1)

en door Seneca (rhetor) (Controversiae I (praefatio), 9) aan Cato toegeschreven.
117Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3r: ‘Impugnat falsum, propugnat vera di-

sertus, / Vir bonus et sapiens, qui linguá praestat et arte, / Instructus vera virtute agit omnia
iustus. / Prostitui neque enim patitur vel iura vel ullas / Causas, si vero simul et nitantur honesto’.
Zie ook Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C7r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1555), fol. B8v.
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men niet serieus te nemen. De term sofist werd, zoals we al zagen, in het debat
rond onderwijsvernieuwing gebruikt om er de scholastieke theologen mee aan
te duiden.118 Zij beschuldigen Welsprekendheid ervan dat ze zich maar al te
graag bezig houdt met ‘bedenkelijke kunsten en prachtige woorden, die be-
driegen, zwart in wit veranderen en rechters verstikken in donkere wolken’.119

Welsprekendheid geeft toe dat haar kunsten voor slechte doeleinden misbruikt
kunnen worden (13-15),120 zoals alles wat in principe goed is geperverteerd
kan worden.

Zij betoogt dit aan de hand van voorbeelden uit de natuur: de sterren
wijzen goede mensen de weg, maar ook struikrovers.121 Hier wordt een toe-
speling gemaakt op de beschuldiging die in het debat geuit wordt, dat alleen
het lezen en bestuderen van de klassieken tot verval en losbandigheid leiden.
Medicijnen, Rechten en Theologie hebben met hetzelfde probleem te kampen
als de retorica: ‘Uit de heilzame boeken van medici wordt naast onschuldige
geneesmiddelen voor hen die door ziekte overvallen worden ook gif gebrouwen.
Er zijn mensen die voor geld de wet aanpassen, ruzies weven en rook blijven
verkopen’.122 Ook de Heilige Schrift kan ‘vrome leerstellingen’ onderwijzen,
maar tegelijkertijd is het een bron voor ketterij, want: ‘De schuld ligt bij een
slechte natuur, voor wie niets ook maar enige waarde heeft, al is het nog zo
mooi gezegd, tenzij hij er voor zich bouwstof voor kwaad uit kan halen’.123

Dan barst de ware lofzang los. Welsprekendheid is onmisbaar voor iemand
die een politieke of kerkelijke carrière ambieert.124 Deze stelling zal ze onder-

118Zie paragraaf 5.4, 5.5 en 5.5.
119Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3rv; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C7rv; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), B8v: ‘I nunc, et clama nugator
magne, pudendas / Artêıs nos colere, et speciosa vocabula rerum, / Quae fuco imponant, quae
nigra in candida vertant, / Iudiciis nebulas offundant omnibus atras’.
120Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C7v-C8r: ‘Ze behandelen mij respectloos, die mij ervan beschuldigen dat ik met
mijn geschenken van de taal voedingsbodem heb gegeven aan groepen en sekten, al zijn ze mij
slechter dan een hond en hatelijker dan een slang, en ga ik ze als vriendin van de vrede uit de
weg’ (‘Tum, sane indignum, quod me causantur iniqui / Omnigenis linguae donis fomenta dedisse
/ Turbis et sectis, ut quas cane peius et angui / Exosas habeam, fugiam quoque pacis amica’).
121Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C8r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C1r.
122Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1555), fol. C1r: ‘Ex medicûm libris miscentur toxica sanis. / Miscentur morbo correptis Phar-
maca pura. / Sunt, leges praecio qui figant, atque refigant, / Qui nectant litêıs, fumos quoque
vendere pergant. Zie ook Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C8r.
123Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v: ‘Ex sacris discit pia dogmata vir pius,

atqui / Haereseos segetem pravi unde haurire videntur. / Ingenii est ea culpa mali, cui tam
bene dictum / Nil erit, unde mali non materiam sibi captent’. Zie ook Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1551), fol. C8r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C1r.
124Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E4r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C8v: ‘Of u nu met goede kennis van zaken wilt duiken in de woelige politiek, of
goed onderwezen de taken van de kalmerende geestelijkheid op uw schouders wilt nemen, onder
mijn vleugels zult u elk willekeurig gouvernement welgemanierd en naar behoren bestieren’ (Seu
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bouwen met klassieke mythologische en historische en Bijbelse voorbeelden.125

Dan volgen de kerkvaders en tenslotte de humanisten, van wie Valla, Erasmus
en Reuchlin bij naam genoemd worden.126

5.6 Luther als Hercules Germanicus

Het personage Hercules, dat aan de kant van Welsprekendheid staat en Barba-
rij voortdrijft, heeft wellicht een aantal belangrijke connotaties die meegespeeld
kunnen hebben. De eerste is al genoemd: Hercules Gallicus, de personificatie
van welsprekendheid. Zo werd het personage, zoals gezegd, ook daadwerkelijk
geduid in de druk van 1551, de meest neutrale versie waarin geen antiklerika-
le gevoelens geuit werden.127 Andere mogelijke connotaties zijn Erasmus en
Luther.

In een brief aan Erasmus uit 1531 noemde Nicolas Mallarius hem ‘de Gal-
lische of liever de Bataafse Hercules’ genoemd (‘Hercules Gallicus aut si mavis
Batavus’), een verwijzing naar zijn retorisch talent en een toespeling op zijn
Nederlandse afkomst.128 Erasmus beantwoordt deze brief met de mededeling
dat hij niet zover zou willen gaan deze eervolle naam op zich te nemen (‘Equi-
dem non agnosco Batavi Herculis gloriosum titulum, quem tu mihi tribuis’).
Een typisch voorbeeld van humanistische bescheidenheid, want in de uitleg bij
het adagium herculei labores deinst hij er niet voor terug zichzelf met Hercules
te vergelijken,129 en hij doet hetzelfde op een zelfportret dat hij door Hans
Holbein de Jonge laat schilderen.130 Op dit schilderij werd Erasmus kalm
en sereen afgebeeld met de handen rustend op een boek met het opschrift:
‘῾Ηράκλειοι Πόνοι Erasmi Roterodami’, ‘de herculesarbeid van Erasmus van
Rotterdam’. Met het boek worden Erasmus’ enorme literaire prestaties ge-
symboliseerd en deze worden vergeleken met de onmogelijke opdrachten die de

mersâre potens rerum civilibus undis, / Seu subeas doctus moderandi munia cleri, / Praesidio
nostro non inconcinnus habenas / Quaslibet imperii, ceu clavo, rite gubernes).
125Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E4r-F1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C8r-D2r. De druk uit 1551 voegt ook een couplet over Christus toe, en contrasteert
zijn manier van spreken met die van de Farizeeën: ‘Filius ipse dei Christus, qui sermo parentis
/ Est vivus, non ut Scribae, at virtute docebat’. Voor de actualiserende allegorische bijbetekenis
van de tegenstelling tussen Christus en de Farizeeën zie hoofdstuk 3.4.
126Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. F1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. D2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C3r. In 1541 zoomt Gnapheus
steeds meer in: van grote namen naar niet nader bij naam genoemde Duitse humanisten (scrip-
tores; poetae), naar Nederlandse humanisten en rechtsgeleerden, naar Pruisen, waar Dantiscus,
Giese en hertog Albert geprezen worden. Zie paragraaf 2.3.1.
127Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B1r. Zie ook paragraaf 5.3.
128Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 23.
129Erasmus, Adagia, 2001/III.1.1 (Herculei labores), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 23-41.
130Hans Holbein de Jonge, Portret van Erasmus (1523). In de collectie van The National

Gallery in Londen. Zie ook <http://www.nationalgallery.org.uk> [Accessed 12 January 2010].
Zie ook Erasmus, ASD, II-5, p. 22.
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Griekse halfgod Hercules moest uitvoeren.131 Zoals Hercules met zijn reizen en
werken beschaving bracht in heel Griekenland, zo zou Erasmus in Gnapheus’
tijd barbarij verdreven hebben uit Europa.

Tegen het einde van zijn uitleg bij herculei labores past Erasmus de spreuk
toe op zichzelf en op alle humanisten in het algemeen. Hij schrijft dat hij werkt
aan de publicatie van zijn Adagia en tegelijkertijd aan een uitgave van het werk
van de kerkvader Hieronymus.132 Zelfs Hercules heeft het nooit aangedurfd
met twee ‘monsters’ tegelijk de strijd aan te gaan. Maar niet alleen hij, iedereen
die zijn leven wijdt aan de studie van de klassieke literatuur mag de bijnaam
‘Hercules’ dragen. Herculei labores zijn werken die zeer voordelig en nuttig
zijn voor de mensheid, maar waarvoor de desbetreffende Hercules nauwelijks
waardering krijgt, en slechts met afgunst bekeken wordt.133 Humanisten geven
alles op voor de studia humanitatis, hun goede ogen en gezondheid, en geven
niets om wereldse zaken als hun uiterlijk, slaap of gezondheid.134

Voortbordurend op het iconografische motief van Hercules Gallicus, werd
Luther de ‘Duitse Hercules’ genoemd. In een reformatorisch pamflet staat hij
bijvoorbeeld afgebeeld met leeuwenvel en knots, de attributen van Hercules,
terwijl hij in een gevecht verwikkeld is met de veelkoppige hydra: Aristote-
les en verscheidene scholastieke theologen, onder wie Scotus.135 Scribner stelt
dat het pamflet in 1522 gedrukt was en circuleerde in de respublica literaria
in de Nederlanden in de jaren ’20.136 Het bereikte vooral een humanistisch
geschoold publiek, want het herculesmotief sloeg niet aan bij alle lagen van de
bevolking. Hij interpreteert de Luther-figuur in het pamflet als een ‘humanist
hero’.137 Het gaat echter niet alleen om humanistische propaganda, het pam-
flet heeft een sterke godsdienstig ondertoon: in plaats van gouden kettingen,
het zinnebeeld van de welsprekendheid, klemt deze Hercules Germanicus een
strop tussen zijn tanden, waaraan de paus is opgehangen. Dit symboliseert
Luthers pennenstrijd tegen het katholicisme, niet alleen de humanistische po-
lemiek tegen de scholastiek. Onder de afbeelding staat een Latijnse gedicht
afgedrukt, waarin dit element wordt uitgelegd: ‘Zie je dan niet dat hij zijn
neus ophaalt voor de drielijvige reus Geryon?’ (‘Nonne vides naso ut triplicem

131Een tweede argument voor Erasmus’ identificatie met Hercules zijn de twee pilaren die op
de achtergrond staan afgebeeld. Dit zijn de zogenoemde pilaren van Hercules, die het einde der
wereld zouden markeren. Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 160-162.
132Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 39-41.
133Zie ook Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 160.
134Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 27. Zie ook Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 160.

Vgl. 5.5.
135Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-34; Trudzinski, ‘Von Holbein zu Breughel’, p.

67-68; Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 157-159. Voor Aristoteles en de scholastici, zie
ook paragraaf 2.3.1 en 5.3.
136Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-34.
137Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32.
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suspenderit unco / Geryonem [...]?’).138 De ‘drielijvige Geryon’ is een zinne-
beeld voor de paus, het alludeert op de pauselijke tiara, een hoge witte kap
omringd door drie kronen.

Winner legt een verband tussen het schilderij van de herculische Erasmus en
dit reformatorisch pamflet: in tegenstelling tot het serene portret van Erasmus,
maakt Luther in het pamflet juist een agressieve indruk. Trudzinsk beweert
dat Luther in het pamflet niet als ‘humanist hero’ verheerlijkt werd, maar juist
werd bespot vanwege zijn fanatisme. Luther stond in humanistische kringen
inderdaad niet bekend om zijn tact.139 De parallellen met Gnapheus’ Eloquen-
tiae Triumphus zijn groter dan de overeenkomsten tussen de afbeelding in het
pamflet en het schilderij. Net als in het pamflet worden in het toneelstuk
de ‘barbaren’ - onder hen eveneens Scotus - met veel geweld voortgedreven.
In het toneelstuk wordt Barbarij vergeleken met de hydra; op de afbeelding
in het pamflet doen de medestanders van de paus die verslagen aan Luthers
voeten liggen denken aan de veelkoppige monster dat Hercules moest zien te
verslaan. Ook wordt de hydra bij naam genoemd in het Latijnse begeleidende
gedicht.140

Het motief van Luther als ‘Duitse Hercules’ was niet zeer wijd verspreid.
Een van de weinige, andere voorbeelden die ik heb kunnen vinden, is een tekst
van Zwingli die hem omschrijft als ‘de Hercules, die het rooms-katholieke ever-
zwijn versloeg’.141 Maar het is niet onaannemelijk dat Gnapheus en het geleer-
de publiek dat zijn toneelstukken bijwoonde en las, het Latijnse pamflet dat
in hun kringen circuleerde kende. De overeenkomsten met het pamflet zijn zo
groot Gnapheus’ humanistische lezers het personage Hercules uit Eloquentiae
Triumphus konden identificeren met Luther. Het voert te ver aan te nemen
dat de acteur die Hercules speelde gekostumeerd ging als monnik, net als op de
afbeelding in het pamflet, althans niet tijdens de voorstelling in het katholieke
Elbing, in het lutherse Koningsbergen is alles mogelijk. Wellicht wijst ook het
feit dat de bekende lutherse humanist Melanchthon niet bij naam genoemd
werd in de op het toneel uitgesproken tekst (zijn aanwezigheid blijkt alleen uit
de regelaanwijzing aan personages in de gedrukte versies van het toneelstuk)
erop dat de opvoering in Elbing vrij behoedzaam en terughoudend was.
138Voor het gedicht, zie Trudzinski, ‘Von Holbein zu Breughel’, p. 105, noot 28.
139Zie paragraaf 3.4.1. Trudzinski, ‘Von Holbein zu Breughel’, p. 68. Trudzinsk interpreteert

ook het feit dat de gouden kettingen van Hercules Gallicus omgewisseld worden voor Luther die
zijn neus ophaalt negatief: welsprekendheid heeft blijkbaar plaats moeten maken voor arrogantie.
Naar mijn mening wordt het naso suspendere niet per se altijd pejoratief gebruikt.
140‘Zie het ongelukkige leger vallen, voor wie zelfs Cerberus uit de weg ging [Hercules], en ook

de veelkoppige hydra die steeds weer aangroeien’ (‘Ecce cadit male sana cohors, cui Cerberus ipse
/ Cedit, et in fauces fertilis hydra novas’). In Eloquentiae Triumphus noemt Barbarij juist de
humanisten ‘dat cohort’ (ista cohors), wellicht een toespeling op het pamflet (male sana cohors).
Zie paragraaf 5.5.1.
141Zwingli, Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke, dl. 5, p. 723.1-2.
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5.7 De opdracht en de lezersreactie van bisschop Dantiscus

In paragraaf 2.3 kwam Dantiscus’ antwoord op de opdracht van Eloquentiae
Triumphus ter sprake.142 Deze Neolatijnse dichter en bisschop was bij een van
de opvoeringen aanwezig. Enige voorzichtigheid was geboden ten overstaan
van deze katholieke bisschop, want van semantische hindernissen kon geen
sprake zijn: de voormalig diplomaat was geoefend in het actieve gebruik van
het Latijn en het is mogelijk dat hij zelfs de paar versregels waarin het verband
gelegd wordt met het katholicisme opmerkte.143 Bij het lezen van het stuk was
dat zeker het geval.

Uit Dantiscus ‘lezersreactie’ valt helaas niet op te maken wat een humanist
met een katholieke achtergrond, en bisschop bovendien, van het toneelstuk
dacht en of hij het op prijs kon stellen. Hij lijkt wat terughoudend te reageren
in dit korte briefje. Hij schrijft dat hij het stuk graag nog eens zou lezen, maar
dat hij het op het moment veel te druk heeft.

Het model van de beperkte effecten stelt dat mensen op zoek gaan naar
informatie die hun eigen overtuigingen bevestigen.144 Het overgrote deel van
Eloquentiae Triumphus zal door Dantiscus als humanist, die een groot voor-
stander was van goed onderwijs voor de geestelijkheid en zich daarvoor inzette
in zijn bisdom, dus met genoegen ontvangen zijn. Het model stelt ook dat
mensen informatie die hun eigen opvattingen en attitudes tegenspreken, in het
geheel niet opvangen of als onbelangrijk naast zich neerleggen (in dit geval
is dat de - toch al indirecte en verborgen - identificatie van het humanisme
met het lutheranisme, en die van de scholastiek met de paus en kloosterlin-
gen). Bovendien is het nog maar de vraag of de bedekte kritiek kwetsend was,
want ook katholieke humanisten waren van mening dat het onderwijsniveau
van geestelijken nog wel eens te wensen over liet. Tevens waren de ‘lutherse’
personages Hutten en Melanchthon niet per se aanstootgevend. Het luthera-
nisme was tot op zekere hoogte gedoogd in West-Pruisen; Gnapheus werd niet
vanwege zijn lutherse denkbeelden ontslagen en verbannen, maar omdat hij
ook bekend stond als doper en sacramentariër.

5.8 Conclusie

Eloquentiae Triumphus draait om de confrontatie van het beschavende hu-
manisme met de scholastiek. Het humanisme wordt vertegenwoordigd door de
godin Welsprekendheid, Apollo, de muzen, beroemdheden als Valla en Erasmus

142Zie paragraaf 2.3.1.
143Over deze semantische hindernissen, zie paragraaf 1.6.
144Zie paragraaf 1.6.
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en wereldlijke en geestelijke heersers die de wetenschap een warm hart toedra-
gen. De kant van de scholastiek wordt belichaamd door het monster of de
wildeman Barbarij, scholastieke theologen zoals Scotus en ouderwetse school-
boeken en verstokte gebruikers ervan zoals het ‘Catholicon’ en de ‘Graecistae’.
In Eloquentiae Triumphus voert de godin Welsprekendheid (Eloquentia) haar
verslagen vijanden onder dwang mee in een triomftocht (Triumphus).

In het toneelstuk duiken dezelfde motieven, verwensingen en beschuldi-
gingen op, die in humanistische kringen over de scholastiek de ronde deden.
Eloquentiae Triumphus is een exponent van de latere, verharde fase in het
onderwijsdebat, toen de Reformatie zijn intrede deed en de debatten over
onderwijsvernieuwing werden verbonden aan het godsdienstdebat. Gnapheus
associeert Barbarij, die de ‘barbaarse’ scholastici voorstelt, onder meer met de
katholieke clerus en zo stelt hij de scholastiek en het katholicisme aan elkaar
gelijk. Dit was een gebruikelijke zet in de controverse, ook in Erasmus’ Anti-
barbari vereenzelvigde Battus zijn tegenstanders met bedelmonniken. Het past
bij zijn rol als opinieleider dat Gnapheus geen nieuwe onderwerpen aansnijdt,
maar slechts gevestigde opvattingen nogmaals opvoert.

De ‘two-step flow’-theorie van Katz & Lazarsfeld stelt dat opinieleiders de
oorspronkelijke boodschap van de opiniemakers naar eigen inzicht veranderen,
door informatie weg te nemen of toe te voegen, door te selecteren en te her-
zien. Ook Gnapheus zette mogelijk eigen accenten in Eloquentiae Triumphus,
waardoor de oorspronkelijke - uitsluitend anti-scholastieke - boodschap verte-
kend doorgegeven werd. Gnapheus stelt namelijk in het toneelstuk ook het
humanisme en het lutheranisme op één lijn. Dat was volgens Rummel vrij on-
gebruikelijk aan humanistische zijde. Scholastici mochten hun humanistische
rivalen graag beschuldigen van lutheranisme om hen in een kwaad daglicht te
stellen, maar humanisten zouden liever niet geassocieerd willen worden met
de evangelische beweging. Zij zouden godsdienstige kwesties het liefst buiten
het onderwijsdebat houden. Anderzijds was dat debat in 1541 al in een ver-
gevorderd stadium, zo niet al afgerond. De standpunten van de rivaliserende
partijen en de beschuldigingen over en weer, waaronder de associatie met het
lutheranisme, waren al lang en breed bekend. Waarschijnlijk was het op dat
moment, anders dan Rummel stelde, al vrij gebruikelijk om het humanisme te
identificeren met de evangelische en lutherse beweging. Als opinieleider geeft
Gnapheus ook in dit geval dan ook de gevestigde mening weer.

De identificatie van de twee rivaliserende partijen met religieuze groepe-
ringen en controversiële personen, komt vooral naar voren bij het lezen van
de toneeltekst. Tijdens een opvoering zullen de sleutelwoorden en essentiële
passages verloren zijn gegaan in het gedruis. Gnapheus lijkt geen of heel wei-
nig gebruik te maken van visuele argumenten om dit te ondervangen en de

164



identificatie van de scholastici met de Rooms-Katholieke Kerk of die van de
humanisten met Luther te onderstrepen.145 Het godsdienstdebat is wel aan-
wezig in Eloquentiae Triumphus, maar wordt overstraald door humanistische
propaganda en de debatten over onderwijsvernieuwing.

Het drama had voor iedereen iets wat aansprak: het lutherse publiek mocht
de personages Melanchthon en Hutten dan begrepen hebben als representan-
ten van de Reformatie, toeschouwers en lezers met een andere - bijvoorbeeld
katholieke - achtergrond konden ze met evenveel recht uitleggen als voorvech-
ters van het humanisme, dat zich immers ook in het katholicisme manifesteer-
de. Ook was de associatie van Barbarij met de katholieke geestelijkheid niet
per definitie aanstootgevend voor katholieken. antiklerikalisme was ook on-
der hen gemeengoed. Gnapheus appelleerde aan een breed publiek en wist zo
de psychologische barrières te omzeilen. Volgens Klappers model van beperk-
te effecten kan het toneelstuk daarom een groot bereik gehad hebben. Het
drama werd na Acolastus het vaakst gedrukt, daarbij werd de antiklerikale
sleutelpassage afgezwakt of weer versterkt, al naar gelang de omstandigheden.

145In paragraaf 10.2 zal zelfs blijken dat het kostuum van Barbarij zoals Gnapheus het in de
expliciete regieaanwijzingen omschrijft meerduidig is en niet alleen negatieve connotaties heeft,
maar ook op een positieve manier uitgelegd kan worden.

Het personage Welsprekendheid, dat met het lutheranisme geassocieerd wordt, doet overigens
ook in niets denken aan de gebruikelijke manieren van representatie van de evangelische beweging.
Hier geen haveloze armoedzaaier, maar een verheven triomfator. Voor de stereotypen van de Kerk
en de evangelische beweging, zie paragraaf 9.4.2 en hoofdstuk 10.
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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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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.

181



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’
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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’.

189



‘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.

193



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.

201



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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Hoofdstuk 8

Het ketterproces en Gnapheus’

excommunicatie uit de lutherse kerk

8.1 Inleiding

Vrijwel overal raakte Gnapheus in conflict met de autoriteiten, of hij nu woon-
de en werkte in de katholieke Nederlanden en West-Pruisen, of in het lu-
therse Oost-Pruisen. Volgens de lutheranen in Koningsbergen week Gnaphe-
us af van de officiële geloofsleer. Hij werd aangeklaagd wegens ketterij en
geëxcommuniceerd uit de lutherse kerk. Een primeur, want tot nog toe deed
alleen de Rooms-Katholieke Kerk dissidenten in de ban.

In het ketterproces speelden Gnapheus’ toneelstukken Morosophus en Hy-
pocrisis een grote rol, maar ze werden niet opgenomen in de officiële gedrukte
versie van de excommunicatie. Waarschijnlijk waren ze toch niet ‘dwepers’ en
‘ketters’ genoeg om daar als bewijsmateriaal te dienen. Wel heeft de rechtszaak
gezorgd voor uitgebreide publieksreacties, de toneelstukken komen uitgebreid
aan bod in eerdere documenten die aan de excommunicatie voorafgingen: Sta-
phylus’ acht aanklachten en diens ‘Schrijven tegen de Apologie van Gnapheus’
(Scriptum contra Apologiam Gnaphei). Anders dan de reacties van de litera-
toren Macropedius en Zovitius, die vrij weinigzeggend en niet erg bruikbaar
voor onderzoek naar publiekseffect, gaat de theoloog Staphylus in zijn aan-
klachten wel diep in op de religieuze inhoud van de drama’s. Het is echter
maar de vraag of zijn manier van lezen standaard was voor elke toeschouwer
of lezer met een lutherse achtergrond. Ten eerste zijn Staphylus’ geschriften
niet bedoeld om uitgegeven te worden, ze zijn specialistisch en ontoegankelijk.
Het is echt voer voor theologen. Ten tweede zou Staphylus wel eens meer dan
gemiddeld bevooroordeeld kunnen zijn.
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Ik heb laten zien dat Morosophus naast lutherse ook spiritualistische denk-
beelden vertegenwoordigt. Volgens het model van beperkte effecten zijn men-
sen vooringenomen en gaan ze bewust op zoek naar wat ze kennen en waarmee
ze het eens zijn, terwijl ze zich voor boodschappen die niet overeenkomen met
de eigen opvattingen afsluiten. Toch haalt Staphylus de spiritualistische ele-
menten er moeiteloos uit, ook beweert hij dat Gnapheus in beide drama’s ty-
pisch rooms-katholieke denkbeelden verkondigde, Lutherse leerstellingen komt
hij naar zijn smaak juist veel te weinig tegen.1

Gnapheus was er dan ook van overtuigd dat Staphylus partijdig was en
bewust op zoek ging naar passages waarmee hij Gnapheus van ketterij kon be-
schuldigen. Maar ook zonder een persoonlijk conflict komt Staphylus’ houding
niet helemaal onverwacht. De strikte lutheranen in Oost-Pruisen bekeken de
Nederlandse geloofsvluchtelingen, die niet bekend stonden om hun rechtlijnig-
heid, nu eenmaal met de nodige argwaan.2

8.2 Aanleidingen voor het ketterproces in Gnapheus’ Anti-

logia

In zijn verweerschrift ontkent Gnapheus dat hij voor een kerkelijke rechtbank
moest verschijnen omdat hij er de radicale opvattingen van de dopers of spiri-
tualisten op na zou houden, ook vindt hij dat hij wel degelijk lutherse dogma’s
dramatiseert.3 Hij speelt de onschuld zelve en geeft slechts triviale beweegre-
denen.

8.2.1 Philoplutus

Zo raakt Gnapheus niet uitgepraat over de onverklaarbare haat die de lutherse
theoloog en prediker Reiche voor hem voelde. Deze ‘inslechte intrigant, hield
maar niet op hem achterbaks fluisterend te beschuldigingen van dweperse en
sacramentarische opvattingen’.4 Reiche krijgt het in Koningsbergen niet voor

1Zie paragraaf 8.4. Zie ook Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’.
2Zie paragraaf 7.3.
3Zie paragraaf 8.5, 2.4.3 en 9.4.3.
4Gnapheus, Antilogia, fol. A8v: ‘[...] sycophanta pessim[us], qui non destitit, calumniosis

suis susurriis in Suermerismi Sacramentarii suspicionem vocare me’. Gnapheus noemt hem in zijn
Antilogia naar goed humanistisch gebruik ‘Plutus’ (een letterlijke vertaling van Reiche), maar
ook ‘Philoplutus’, wat een iets negatievere bijklank heeft: ‘Geldzuchtig’. Zie ook Tschackert,
Urkundenbuch, dl. I, p. 328: ‘Reich ist jener Plutus oder Philoplutus, den Gnapheus in der An-
tilogia B1 erwähnt. Nach Hartknoch [...] wäre Plutus Isinder gewesen’. Babucke en Roodhuyzen
identificeren Plutus - naar Hartknoch - overigens met Melchior Isinder, een van de theologen aan
de universiteit van Koningsbergen. Babucke vermeldt dat Isinder in 1552 waanzinnig geworden
was. Het feit dat hij waanzinnig werd, zou inderdaad overeenstemmen met hoe Gnapheus de man
omschrijft in Antilogia (insanum hominem, fol. B1r). Toch is Reiche door zijn naam een meer
voor de hand liggende kandidaat.
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elkaar Gnapheus te verketteren en daarom begint hij felle brieven te sturen
naar Luthers stad Wittenberg (ferales suae literae).5 Zo zet Reiche volgens
Gnapheus de latere aanklager Staphylus alvast tegen Gnapheus op: ‘dit was
de bron van de al lang bestaande haat voor mij’.6

Reiche’s haat blijkt bij nader inzien heel goed verklaarbaar: in een ge-
dicht dat Gnapheus samen met zijn Morosophus uitgaf, noemt hij Reiche een
drankverslaafde ex-gedetineerde.7

8.2.2 Discriminatie van Nederlanders

Tevens wijt Gnapheus de verdenkingen en de rechtszaak aan het feit dat men
in Oost-Pruisen ronduit een hekel heeft aan Nederlanders, of ze er nu dissi-
dente denkbeelden op nahouden of niet. Nederlanderschap is iets dat vaak
terugkomt in het werk dat Gnapheus in Koningsbergen schreef. In de per-
soonlijke brief waarin hij Morosophus aan de hertog opdraagt, bedankt hij de
vorst bijvoorbeeld dat hij ‘zijn landgenoten’ (nostrates) altijd goed behandeld
heeft.8 Ook in Antilogia laat Gnapheus doorschemeren dat er in Oost-Pruisen
sprake is van achterdocht jegens hem vanwege zijn herkomst.

Behalve wanneer zij een buitengewone afkeer voelen voor het Ne-
derlandse volk, zou ik niet weten, welke reden ze zouden kunnen
hebben mij zo te haten.9

Even later op dezelfde pagina schrijft Gnapheus dat men over hem spreekt
middels zijn nationaliteit, en niet bij naam: ‘daar dit alleen bij een Nederlan-
der, want zo noemde hij mij altijd, niet in de smaak kon vallen’ (‘quod [...] uni
Belgae, sic enim me vocabat ille, non placeret’). Gnapheus geeft een voorbeeld
van de pesterijen: tijdens de preek werd hij belachelijk gemaakt door ‘een ze-
kere gansachtige lasteraar, een prediker kun je hem namelijk niet noemen, een
smakeloze man, die met moeite drie woorden Latijn over zijn lippen kan krij-
gen’ (‘anserinus quidam conviviator, potius quam concianator, quippe homo
insulsus, qui tres voces Latine a[e]gre potest reddere’).10 Met harde-g-klanken
imiteerde die prediker de Nederlandse taal.

5Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 36-38.
6Gnapheus, Antilogia, fol. B1rv: ‘hoc ipso inveterati in me odii fonte’.
7Zie paragraaf 7.4.3. Wellicht is ook het encomium paradoxale op Plutus (Rijkdom) relevant

(Gnapheus, Morosophus, B1rv), waarin bijvoorbeeld gezegd wordt: ‘Al is hij [de Rijkdom] blind
en mank, hij verovert hele steden en meisjesharten’ (‘[...] qui quamvis caecus claudusque sit, /
Expugnat urbeis et pudorem virginum’).

8Zie Tschackert, Urkundenbuch, dl. II (nr. 1233).
9Gnapheus, Antilogia, fol. B1v: ‘Certe, nisi gens nostra Batava nimio istis odio sit, non

equidem video, quid causae habeant, cur tanto in me odio sit [...]’.
10Gnapheus, Antilogia, fol. C2rv.
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Hij lijkt misschien paranöıde, maar de vreemdelingenhaat in Oost-Pruisen
is niet helemaal aan zijn fantasie ontsproten. Er zijn meer voorbeelden van
discriminatie. De Nederlandse geloofsvluchteling Rex diende bijvoorbeeld een
klacht in tegen Reiche, die het petekind van zijn vrouw weigerde te dopen en
daarbij van de kansel riep dat Nederlanders het überhaupt niet waard zijn bij
de eredienst aanwezig te zijn.11

De antipathie die Gnapheus en andere Nederlandse geloofsvluchtelingen
aanvoelen, heeft waarschijnlijk alles te maken met hun grote aantal en daar-
mee samenhangend de zichtbaarheid in de samenleving - in de jaren ’30 hadden
zich veel Nederlandse geloofsvluchtelingen gevestigd in Pruisen. Ook hun ge-
loofsopvattingen die niet direct strikt lutherse genoemd kunnen worden zullen
zeker een rol gespeld hebben. Neem bijvoorbeeld het anti-Nederlandse en con-
fessioneel polemische pamflet Ad Batavos vagantes (1534), dat geschreven is
door de Lutherse bisschop Speratus.12 Alleen de titel is over, maar die zegt
meer dan genoeg: ‘Aan de dwalende Nederlanders’. Zij dwalen letterlijk na
hun vlucht uit hun vaderland, maar ook figuurlijk op godsdienstig vlak. In
Oost-Pruisen werd Nederlanderschap gelijk gesteld aan ketterij en doperdom.
Gnapheus legt echter nergens het verband met heterodoxie. Waarschijnlijk
was het ook wel zo verstandig daar niet de aandacht op te vestigen in een werk
waarin hij zich juist van deze verdenkingen wil vrijpleiten.

8.2.3 Luie en gierige universitaire docenten

Verder moet Gnapheus toegeven dat hij zich niet erg populair heeft gemaakt
onder de professoren aan de universiteit van Koningsbergen. De professoren
maken de ouders van de leerlingen te veel geld afhandig voor zogenoemde
privérepetities (‘propter privatas, uti vocant, repetitiones’),13 terwijl Gnaphe-
us van mening is dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor
de arme leerlingen. De universitaire docenten krijgen een riant salaris, en kun-
nen best meer college geven dan de voorgeschreven vier uur. Deze mening
heeft Gnapheus klaarblijkelijk niet voor zich gehouden en dat zou wel eens de
reden kunnen zijn voor de verontwaardiging en haat die zij voor hem voelden.14

11Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 416 (nr. 1312). Het gaat om een ‘Klagschrift contra
Georgium [Reich], Capellanum im Thumb’ van de hand van Rex, dat dateert van 11 januari 1541:
‘Polyphemus und Genossen, Niederländer, beklagen sich bei dem Herzoge Albrecht “uber den
Caplan Georg [Reich] im Dom zu Königsberg, weil derselbe ein Kind nicht habe taufen wollen,
bei welchem Polyphems Frau und andere [Holländer] hatten Gevatter stehen wollen. Auch habe
der Caplan bald darauf auf der Kanzel aufgeschrieen, “die Holländer seien nicht werth, dass sie
in christlicher Versammlung sollten sein”’.

12Voor Speratus, zie paragraaf 2.4.
13Gnapheus, Antilogia, fol. B2r.
14Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 36 (‘vaak [ontstond] belangrijker

strijd uit nietiger beginselen’).
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Anderzijds komt Gnapheus zelf naar voren komt als een goede onderwijzer die
voor armlastige studenten in de bres springt.

8.2.4 Staphylus

Gnapheus verzekert zijn lezers dat zijn niet-lutherse geloofsopvattingen met
geen mogelijkheid de reden van Staphylus’ gedrag geweest kunnen zijn. Hij
vindt het verdacht dat Staphylus, nu hij er naar op zoek is, ineens aanleidingen
genoeg vindt om hem aan te klagen, terwijl tot nog toe geen van de ‘underco-
verspionnen’ (Corycaei), die bij Gnapheus’ colleges aanwezig waren, hem op
dwalingen hebben kunnen betrappen.15 Hiermee onderstreept Gnapheus zijn
eigen onschuld en de kwade opzet van zijn tegenstanders.

Hij stelt dat het buitengewoon lectoraat dat hij bijna anderhalf jaar gratis
en voor niets vervulde en waarvoor zijn latere vijanden hem toen nog alle
eer bewezen, hem uiteindelijk duur kwam te staan. Hij moest deze functie
overdragen aan niemand minder dan Staphylus, een man die al bevooroordeeld
was jegens hem door de machinaties van Reiche. Gnapheus verzekert zijn lezers
dat hij dat zonder morren gedaan zou hebben, en dat hij Staphylus daarbij
zelfs had geprezen, maar, zo zegt hij, Staphylus betaalt hem zijn welwillendheid
terug met grote haat.16

Staphylus weigerde de aangeboden taak over te nemen en begon een las-
tercampagne tegen Gnapheus omdat diens ‘goede naam - wat die ook moge
zijn [een typisch voorbeeld van humanistische bescheidenheid, VD] - zijn eigen
zucht naar roem in de weg stond.’17 Volgens Gnapheus (want hij kan dat
natuurlijk niet zelf beweren) waren er mensen die zeiden dat Staphylus jaloers
was op de betere man, al moet Gnapheus zelf toegeven dat Staphylus veel
erudieter was en zijn talenkennis groter.18

15Gnapheus, Antilogia, fol. B3r: ‘Interim tamen hoc mihi esto vel summum innocentiae meae
testimonium, quod cum tot Corycaëıs nusquam non observarer, ex omnibus tamen meis sive
praelectionibus, sive declamationibus Theologicis, in frequentissimo auditorio identidem habitis,
nihil unquam colligere potuere adversarii, in quo me vel tantillum errasse [...] nisi quod nunc
demum iste Staphylus [...] tam in disputatis, quam non disputatis meis thematis correctum, et
nescio quid inibi notatum veniat’.

16Gnapheus, Antilogia, fol. B2v-B3r: ‘Overigens heb ik later begrepen dat juist dit mij fataal
geworden is, dat ik juist deze taak ongevraagd aan Frederik Staphylus, die listig de theologische
leerstoel verkregen had, afgestaan en overgedragen had, en dat niet zonder zijn naam eer te doen
toekomen. Deze eerbewijzen waaruit mijn welwillendheid jegens hem sprak, zette die ondankbare
man mij met niets dan haat betaald’ (‘Caeterum, hoc unum magnae mihi fraudi fuisse postea
comperi, quod [...] eam ipsam provinciam Friderico Staphylo ad Theologica illa pulpita obrepenti
ultro cesserim, et ceu lampada cursu illi tradiderim; idque non sine honorifica nominis ipsius
mentione, pro qua benevolentiae meae erga illum significatione, non nisi gravius odium ab homine
ingratissimo mihi reponebatur’).

17Gnapheus, Antilogia, fol. B3r: ‘Nam, cum videret ille, nominis mei existimationem qua-
lemcunque, affectatae gloriae obstare, non modo traditam provinciam adire recusavit, sed ab eo
tempore unice huc incubuit, ut nomen ubique meum elevaret, me deprimeret [...]’.

18Gnapheus, Antilogia, fol. B3r: ‘[...] multi praeclari homines, eo ingenio esse Staphylum dic-
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8.3 De tweede rechtszitting

Gnapheus geeft een gedetailleerd verslag van de tweede rechtszitting, waarin
de toneelstukken als bewijsmateriaal aangevoerd worden. Het eerste wat Sta-
phylus doet, is een aantal getuigen laten optreden. Zij hebben echter al snel
afgedaan.19 Vervolgens onderwerpt hij Gnapheus aan een verhoor, waarbij hij
probeert hem uitspraken te laten doen over de avondmaalsleer,20 een onder-
werp waarover verhitte discussies gevoerd werden. De avondmaalsleer was een
van de belangrijkste oorzaken van de verdeeldheid binnen de evangelische be-
weging. Dat Staphylus juist dit geschilpunt te berde brengt, zou erop kunnen
wijzen dat Gnapheus bekend stond als sacramentariër, zwingliaan of doper.21

Dan volgen de argumenten die Staphylus uit Gnapheus’ Morosophus en
Hypocrisis gehaald heeft.22 Deze passage wordt in een volgende paragraaf uit-
gebreid besproken. Tenslotte wordt hem voor de voeten geworpen dat hij een
apologie geschreven heeft (Apologetica responsio Hollandorum, 1536), waarin
hij de Nederlandse immigranten verdedigt tegen de beschuldigingen van de
lutherse bisschop Speratus in diens Ad Batavos vagantes .23 Ook dat loopt

titabant, eum esse talem qui parem non ferret, superiorem multo minus. Quamquam libens et
eruditione, et linguarum peritia illi concedo’. Ook hier zou weer sprake kunnen zijn van huma-
nistische bescheidenheid, maar ik sluit niet uit dat de woorden ironisch bedoeld zijn. Gnapheus’
beheersing van het Latijn is namelijk veel goter dan die van Staphylus; diens Scriptum contra
Apologiam Gnaphei is geen humanistisch hoogstandje.

19Gnapheus, Antilogia, fol. C5r: ‘Nadat het proces al op deze manier begonnen was, laat
hij één voor één wat getuigen oproepen. Het moge duidelijk zijn dat hij geen van hen in de
rechtszaak tegen mij voor liet komen, nadat hij de tegenwerpingen tegen de ontvankelijkheid van
deze getuigen, die ik even snel uit mijn mouw schudde, gehoord had’ (‘Lite autem ad hunc modum
contestata, citat ille quidem nominatim testeis aliquot: sed nullos plane ad meam provocationem
adducit, postquam exceptionem meam adversus eosdem testeis vel obiter propositam audivisset’).
Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 50 (getuigen zouden door Gnapheus
niet erkend zijn).

20Gnapheus, Antilogia, fol. C5rv: ‘Toen Staphylus dus zichtbaar teleurgesteld was door de
getuigen, richtte hij zijn pijlen op mijn geweten en vroeg hij of ik soms niet ooit verkeerd geoordeeld
had over het avondmaal. Is hij niet gewiekst, zoals hij probeert een schuldbekentenis aan de
beklaagde te ontlokken van de misdaad waarvan hij hem zelf beschuldigd heeft? De redevoering
van Cicero voor Ligarius zal hem wel gëınspireerd hebben. Wat kan een aanklager zich nog
meer wensen dan een beklaagde die een bekentenis aflegt’ (‘Cum itaque testibus plane deficeret
Staphylus, conscientiam ecce meam interpellans rogat, num quid perperam unquam sensissem de
Sacramento: Astutus ne ille, qui criminis a se obiecti confessionem ab ipso reo eliciat, ut ea obtenta
nulla amplius probatione habeat opus? Vel Ciceronis pro Ligario oratio meum adversarium docuit
opinor: nihil magis optandum actori, quam ut confitentem reum habeat’).

21Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 50: ‘Het bevreemdt ons niet, dat
GNAPHEUS de gewetensvraag van STAPHYLUS niet beantwoordde’. Roodhuyzen laat in het
midden om welke questie het precies ging. Zie paragraaf 2.3.3, 2.3.3 en 2.5.4.

22Gnapheus, Antilogia, fol. C5v-C6v. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus,
p. 51. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 330 (‘Gnapheus habe in seinen Schulkomödien
Hypocrisis und Morosophus mit Absicht die Lehre vom verdammenden Gesetze übergangen” von
ähnlicher Kleinlichkeit zeugen alle folgenden Artikel’).

23Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 76. Williams, Radical Reformati-
on, p. 615. Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 307-308. Tijdens het proces ontkent Gnapheus
dat hij de auteur van dat pamflet is (‘etiamsi eius libelli autorem se dissimulat’), Gnapheus, An-
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volgens Gnapheus op niets uit, en dan komt Staphylus - weer - op de proppen
met de onverdedigde stellingen.24 Op een gegeven moment weigert Gnapheus
verder te antwoorden, tenzij de rechtszaak schriftelijk voortgezet wordt.

Toen eiste men eindelijk van de aanklager dat hij de belangrijk-
ste gemaakte aanklachten op schrift zou stellen voor de volgende
bijeenkomst, waarin acht aanklachten antithetisch tegenover elkaar
geplaatst gepresenteerd zouden worden door de Aanklager, waarop
ik dan - een nieuwe misdaad - nadat ze mij door de helpers allemaal
één keer voorgelezen werden, één voor één à l’improviste moest ant-
woorden. Ik heb zo goed en zo kwaad als het ging geantwoord,
maar ik was zelf ook niet tevreden met mijn prestaties onder deze
spanning.25

Er volgt een zitting waar Gnapheus onvoorbereid de acht op schrift gestelde
aanklachten moet verdedigen.26 Aan het einde van deze zitting vraagt Gna-
pheus om een kopie van de acht aanklachten.27 Deze schriftelijke neerslag van
de aanklachten, waar Gnapheus aan het einde van de derde rechtszitting om
vraagt, moet wel het manuscript zijn dat ‘Confrontatie van Articuli Veri en
Articuli Falsi Gnaphei ’ genoemd wordt.28 Gnapheus’ ‘beknopte weerwoord’
(brevis quamquam Apologia) is niet overgeleverd. Wel wordt eruit geciteerd in
Antilogia.29 In antwoord op Gnapheus’ apologie schrijft Staphylus zijn ‘Schrij-
ven tegen de apologie van Gnapheus’ (Scriptum contra Apologiam Gnaphei,
1547), dat wel in handschrift overgeleverd is.30

tilogia, fol. E4r. In zijn eigen relaas in de ik-vorm ontkent noch bevestigt hij het: hij zegt slechts
dat een paar Hollanders het naar Speratus gestuurd hebben vanuit het plaatsje Bardeyn (een Ne-
derlandse nederzetting in Oost-Pruisen) zo’n 14 jaar geleden (‘libellum quendam Apologeticum,
nondum publici iuris factum, sed ab Hollandis quibusdam e rure Berdenhemico ante annos prope
14 Pomezamensi missum’); dat hij er al over ondervraagd werd en vrijgesproken in 1542, dat hij
ook beschikt over de documenten die dat onderschrijven, Gnapheus, Antilogia, fol. C6v-C7r. Zie
ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 51.

24Gnapheus, Antilogia, fol. C7r. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p.
51.

25Gnapheus, Antilogia, fol. D2r: ‘Ibi tandem mandatur actori, ut accusationis institutae capita
scripto exhibeat ad conventum proximum, quo octo articuli accusatorii per antithesin quandam
commissi, ab Actore proferuntur, qui ab ipsis assessoribus singulatim cum mihi tantum semel
praelegerentur, nova ecce iniuria ad singulos ut ex tempore respondeam, cogor. Respondi quidem
utcumque, sed ita, ut ipse mihi in tanta animi p[e]rturbatione satis facere non potuerim’.

26Gnapheus, Antilogia, fol. D2r. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p.
52.

27Gnapheus, Antilogia, fol. D2v. Zie ook Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68,
81-83.

28Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei. Morosophus en
Hypocrisis worden vrij vaak genoemd.

29Gnapheus, Antilogia, fol. D2v, D4rv. Zie ook paragraaf 2.4.
30Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68.
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Afbeelding 8.1: Eerste pagina’s van Staphylus’ ‘Confrontatie van Articuli Veri en Ar-

ticuli Falsi Gnaphei ’. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (GStAPK),
Berlijn.

8.4 Staphylus’ acht aanklachten en Scriptum contra Apologi-

am Gnaphei (1547)

In de officiële excommunicatie worden Gnapheus’ toneelstukken nergens ge-
noemd,31 maar in de twee bovengenoemde manuscripten van Staphylus’ hand
komen ze uitgebreid ter sprake. In de ‘Confrontatie van Articuli Veri en Ar-
ticuli Falsi Gnaphei ’ zijn ‘de acht aanklachten antithetisch tegenover elkaar
geplaatst’ (‘in quo octo articuli accusatorii per antithesin quandam commis-
si’).32 Aan de linkerkant staan de ‘ware geloofspunten’ (Articuli veri), ernaast
Gnapheus’ ketterse opvattingen (Articuli falsi Gnaphei). In de marges staat
vermeld waar de lezer Gnapheus’ dwalingen precies kan vinden in de stellingen
en de toneelstukken.

In deze marginalia wordt vaak naar Morosophus en Hypocrisis verwezen.
Voor Morosophus verbaast dat niet: het toneelstuk bevatte, zoals gezegd,
spiritualistische elementen en het roert de controverse rond de avondmaalsleer

31De excommunicatie blijft hier dan ook buiten beschouwing. Voor dit werk, zie paragraaf 2.4.
32Gnapheus, Antilogia, fol. D2r.
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aan.33 Hypocrisis daarentegen is keurig luthers,34 toch wordt ook dat drama
gebruikt in de rechtszaak. Hier zullen die aanklachten aan de orde komen,
waarin naar de toneelstukken verwezen wordt (I-IV, VI en VII). Ik zal bekijken
wat de aanklachten nu precies waren en hoe een strikt lutherse theoloog als
Staphylus de toneelstukken las. Vermoedelijk las hij ze kwaadwillend, want
hij had misschien nog een appeltje te schillen met Gnapheus. In elk geval
gaat deze professional, zoals gezegd, erg diep in op de religieuze kant van de
stukken. Dat leidt tot publieksreacties waarin de reformatorische boodschap
van de stukken voor de verandering een grote rol speelt, maar het leidt eveneens
tot nogal droge dogmatisch-theologische traktaten.

In zowel Morosophus als Hypocrisis zou Gnapheus bewust voorbijgaan aan
twee belangrijke lutherse leerstellingen. Volgens de eerste aanklacht zou Gna-
pheus opzettelijk (studiose) de leerstelling over de veroordelende wet die de
zonde openbaart (‘doctrinam legis damnatricis, quae patefaciat peccatum’)
achterwege laten.

Ware geloofspunten.
Nr. 1.
Het is een dwaling om de leerstelling over de veroordelende wet, die
de oorsprong en de grootte van de zonde blootlegt, en Gods woe-
de die de zonde bestraft met de eeuwige dood, achterwege te laten
wanneer berouw ter sprake komt, behalve wanneer er sprake is van
vergeving [van zonden] om niets.
Onware geloofspunten van Gnapheus.
Nr. 1.
Wanneer Gnapheus berouw definieert in zijn Hypocrisis en Moroso-
phus, laat hij moedwillig de leerstelling over de veroordelende wet,
die de zonde, de woede van God over de zonde en de veroordeling
tot de eeuwige dood vanwege de zonde openbaart, onvermeld. In
margine: Zie Hypocrisis, fol. 1. Morosophus, fol. A3, A2.35

33Zie paragraaf 7.4.3 en 7.5.4.
34Zie paragraaf 9.4.3.
35Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 2rv:
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
I I

Error est omittere in
pr[a]edicatione poenitentiae
doctrinam legis damnatricis,
quae ostendat peccati fontem
et magnitudinem, atque iram
Dei punientis peccatum aeterna
morte, nisi fiat remissio gratuita.

Hÿpo. 1. pa. Moro.
A3 A2

Gnapheus describens
p[o]enitentiam in Hÿpocrisi et
Morosopho, studiose praetermittit
doctrinam legis damnatricis, quae
patefaciat peccatum, iram Dei
adversus peccatum, et condem-
nationem mortis aeternae propter
peccatum.
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In de vierde aanklacht beschuldigt Staphylus Gnapheus ervan dat hij de ver-
geving van de zonden door Christus ‘om niets’ nergens noemt.

Ware geloofspunten.
Nr. 4.
Het is heidense afgoderij om bij de leerstelling over wedergeboorte
niet duidelijk te onderwijzen dat gelovigen om niet van hun zonden
bevrijd worden door de enige en voortreffelijke Zoon van de eeuwige
Vader, onze Heer Jezus Christus, die voor de zonden van de wereld
gestorven is.
Onware geloofspunten van Gnapheus. Nr. 4.
Gnapheus beschrijft in Morosophus hoe Philocalus, Theophilus en
Sophrona wedergeboren worden. Ook in Hypocrisis, waar Psyche
wedergeboren wordt, rept hij met geen woord over de vergeving van
hun zonden om niet door Christus. In margine: Zie Hypocrisis, fol.
1 en 10; Morosophus, fol. A2, proloog, A3.36

Staphylus verwijst naar de titelpagina van Hypocrisis en naar de opdracht en
argumentum van Morosophus. In Morosophus wordt op die plaatsen inderdaad
met geen woord gerept over de wet die de zonde openbaart, wanneer Moroso-
phus tot inzicht komt. Ook Christus komt er niet ter sprake. De opdracht en
eigenlijk het hele toneelstuk doen op het eerste gezicht sowieso erg ‘seculier’
aan. Wel bevat het toneelstuk een dubbele bodem en een christelijke bood-
schap, maar de theologische dogmatiek wordt nergens letterlijk uitgesproken
en wordt niet duidelijk voor het voetlicht gebracht, in elk geval niet duidelijk
genoeg voor de aanklager.

De titelpagina van Hypocrisis geeft zeer kort de inhoud van de komedie
weer, en laat inderdaad de wet en Christus achterwege: ‘over de tegenslagen
van Psyche en het herstel van haar heil door oprecht berouw’ (‘deque Psyches
calamitate et restituta illi per veram poenitentiam salute’). In de heruitgave
van 1564 wordt dit gemis verbeterd en dus - indirect - toegegeven: ‘en het

36Voor rechtvaardiging en wedergeboorte, zie paragraaf 2.2.2. Staphylus,
Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 2rv:
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
IIII IIII

Ethnica est Idolatria in regenerati-
onis doctrina, non diserte docere,
peccata gratis remitti credentibus,
propter solum et unicum filium ae-
terni patris, Dominum nostrum Ie-
sum Christum, qui pro peccatis
mundi factus sit victima.

Hypo. 1: 10. pag.
Moro. A 2 praefati-
one A 3

Gnapheus in Morosopho describit
quomodo regenerent[u]r Philoca-
lus, Theophilus, Sophrona. Item
in Hipocrisi quando/ quomodo re-
generentur Psÿche, tum nullo ver-
bo gratuite remissionis peccato-
rum promissae propter Christum
non meminit.
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herstel van haar heil door oprecht berouw en vertrouwen op Christus’ (‘et
restituta illi per veram poenitentiam, et fidem in Christum salute’).

Volgens Staphylus zou Gnapheus in Hypocrisis ook beweren dat de mens
in principe vrij zou kunnen zijn van zonde (‘dat een wedergeboren mens zo
gebroken heeft met alle verkeerde begeerten en daarvan gezuiverd is, dat hij
brandt van oprechte liefde voor God en zijn naaste’), terwijl lutheranen juist
zouden moeten geloven dat zij hun hele leven lang zondig zullen zijn. Zelfs
heiligen blijven dat (‘quin radix peccati maneat etiam in Sanctis’.37

Gnapheus citeert deze zesde aanklacht in de herdruk van Hypocrisis uit
1564, en hij werpt tegen dat zijn Psyche nog lang niet bevrijd is van alle pravi
affectus. In IV.2 wordt zij bijvoorbeeld overvallen door haar ex-man Cupido,
die juist die ‘verkeerde begeerten’ symboliseert.

In het verlengde ligt de valse beschuldiging dat hij in de aanklachten
serieus beweerde dat in dit dichtwerk “de herboren mens de oude
mens op zo’n manier heeft afgelegd” (dit zijn zijn eigen woorden) en
nog in dit leven “zo van lage begeerten bevrijd is”, dat hij brandt
van ware liefde voor God en de naaste, terwijl ik Psyche overal op
zo’n manier laat optreden, dat zij tijdens haar hele levensweg ge-
dwongen wordt continu te vechten tegen Cupido, ofwel al die lage
begeerten, ofwel de overblijfselen van de zonde die maar in ons aan-
wezig blijven. Daarbij komen nog de nauwe bergpassen, de steile
afgronden, moerassen, ondoordringbare bossen en struiken en berg-
hellingen, die Psyche [...] onderweg allemaal moet doorlopen.38

Weer blijkt dat Gnapheus de aanklachten serieus nam: ze leidden ertoe dat
37Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 3r:
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
VI VI

Tollunt aut certe valde extenuant
Pelagiani peccatum Originale cum
fingunt hominem postquam sit re-
natus ab omnibus pravis affectibus
repurgari, cum Paulus et univer-
sa scriptura doceat in hac vita ita
non tolli peccatum quin radix pec-
cati maneat etiam in Sanctis.

Hÿpo. 72 73 75 Gnapheus fingit in sua Hipocrisi,
hominem renatum, ita exui et re-
purgari ab omnibus pravis affec-
tibus, ut “verissima” ardeat “di-
lectione, tum Dei tum proximi”.
Item facit, licet aliquando tectius,
in Morosopho et Undecimo thema-
te.

Staphylus citeert hier letterlijk uit V.6, waar Psyche zegt ‘wat is toch de reden dat mijn hart
brandt / van ware liefde voor God en mijn naaste’. Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 75: ‘Quid,
quod mihi pectus flagrat verissima / Dilectione tum Dei, tum proximi?’

38Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A4v-A5r: ‘Huc pertinet et altera [...] calumnia, quod
asseveret in suis accusatoriis articulis [...] me in hoc Poëmate fingere, “hominem renatum ita
veteri homine exui” (quae eius sunt verba) atque “a pravis affectibus” in hac vita “sic repurgari”,
ut verissima ardeat dilectione et Dei et proximi, cum Psychen ipsam [...] sic ubique introducam,
ut toto vitae suae cursu cogatur, cum ipso Cupidine, hoc est, pravissimis quibusque affectibus,
tanquam peccati ipsius in nobis adhuc haerentibus reliquiis perpetuo conflictari. Taceo viarum
angustias, clivos, lamas, saltus, salebras, salicta, et montium crepidines, [I. m. Act: 5. Scena 3.]
quae omnia peragrare [...] Psyche cogitur’.
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hij veranderingen aanbracht. In de herdruk maakt Gnapheus extra duidelijk
dat Psyche op het moment dat zij de gewraakte woorden ‘mijn hart brandt
van ware liefde voor God en mijn naaste’ uitspreekt, al gestorven is en op
weg naar de hemel. In dit leven mag de zonde lutheranen misschien altijd
blijven achtervolgen, maar na de dood zijn ook zij eindelijk bevrijd van de
zonde. In 1544 is inderdaad niet helemaal duidelijk dat Psyche in de loop
van het stuk gestorven is; in 1564 wordt Mercurius’ beschouwende monoloog
over de staat van het onderwijs vervangen door een beschrijving van Psyche’s
dood (V.5).39 De bekritiseerde passage uit V.6 zelf blijft onveranderd, maar
de omstandigheden worden verduidelijkt.

Verder zou Gnapheus de wet en het evangelie door elkaar halen, en zo het
katholicisme met het lutheranisme verwarren.40 Een enigszins vergelijkbare
aanklacht is dat Gnapheus zou verkondigen dat een goede christen het ver-
dient om gerechtvaardigd en herboren te worden. Gnapheus zou er dus van
overtuigd zijn dat de eigen verdiensten (werkheiligheid en goede werken) bij-
dragen aan de rechtvaardiging,41 terwijl ‘het een rooms-katholieke dwaling is
om te verkondigen dat werken voor de rechtvaardiging uitgaan, daar noch het
begin, noch het midden, noch het einde van de rechtvaardiging afhangt van
enige voorwaarde van werken’.42

Ook laat Gnapheus in Morosophus het gesproken woord, dat wil zeggen
de preek van een geschoolde geestelijke, achterwege. Daarmee ontkent hij de
waarde die door lutheranen aan het gesproken woord of de preek tijdens de
dienst gehecht wordt.43 Tevens vervangt hij het gesproken, uiterlijke woord,
zoals eerder opgemerkt is, door het inwendige woord waartoe elke individu-
ele gelovige toegang heeft, waardoor ze niet langer afhankelijk zijn van een

39Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. E4v. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. E8v-F1r.
40Deze aanklacht wordt uitgewerkt in 8.5. Zie ook Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’. Het is een

ietwat vreemde beschuldiging omdat Hypocrisis de katholieke werkheiligheid en het vertrouwen
op eigen verdiensten en goede werken juist verwerpt.

41Staphylus beweert namelijk dat Gnapheus’ personages Philocalus en Theophilus (Grieks voor
mensen die het goede en God liefhebben), enkel en alleen omdat ze ‘goede mannen’ (boni viri)
zijn ‘van godswege door Sophia (het goddelijke woord) bezield en herboren worden’.

42Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 2r.
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
II II

Papisticus est error [...] statu-
ere quod iustificationem praece-
dant opera quaedam merentia re-
generationis principium, quia nec
finis nec medium, nec principium
iustificationis ex ulla pendet ope-
rum conditione.

Moro. A3 C2 Gnapheus fingit personas, quae
quia sint Philocali, Theophili, hoc
est, boni viri, ideoque divinitus
a Sophia, hoc est verbo divi-
no afflentur atque regenerentur,
quemadmodum morosophus fabu-
la testator.

Gnapheus, Morosophus, fol. A3r, C2v.
43Zie paragraaf 2.2.2.
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geschoolde geestelijkheid, die hen een bepaalde interpretatie oplegt.44

Ware geloofspunten.
Nr. 3.
Het is dopers te stellen dat het innerlijke woord doordringt in het
menselijk hart zonder het gesproken woord, of liever de woorden
van een sprekend schepsel, zoals de hele Heilige Schrift en de kerk
altijd hebben geleerd.
Onware geloofspunten van Gnapheus.
Nr. 3.
Gnapheus neemt duidelijk afstand van het gesproken woord in het
pamflet tegen de bisschop van Pomesanien. Ook in Morosophus
beeldt hij zich in dat goddelijke wijsheid door bezieling, zonder enig
woord van een prediker het hart van Philocalus, Theophilus, Euty-
chus, en Sophrona binnendringt. In margine: Zie Morosophus, fol.
C3, D geheel, D2, E2; Hypocrisis fol. 71; Contra Speratum, fol.
45.45

Dit was het paradoxale punt van Morosophus.46 Het inwendige woord of god-
delijke inspiratie is nadrukkelijk aanwezig in de komedie: in II.4 worden de
‘hemelse lessen’ van Sophia voor iedereen zichtbaar op het toneel ‘ingeblazen’,
in de andere scènes wordt er naderhand over verteld door personages.47 In het
vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat Gnapheus de werking van het inwendi-
ge woord in overeenstemming probeert te brengen met het lutherse uiterlijke
woord.48 Sophia is een allegorische personificatie van het Evangelie. Zij stelt
het uiterlijke woord of de preek voor, en daarom mag zij haar volgelingen in-
spireren. Het innerlijke woord kan niet bestaan zonder het uiterlijke woord.

44Voor dit spiritualistische element in Morosophus, zie ook paragraaf 7.5.4.
45Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 1v-2r:

Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
III III

Anabaptisticum est affirmare,
quod verbum spirituale penetret
in corda hominum sine verbo vo-
cali, seu voce creaturae loquentis,
quemadmodum tota scriptura
et omnium temporum ecclesia
testantur.

Morosophos C. 3. to-
tum D. D. 2 E 2 Hipo.
71 Contra Sper. 45

Gnapheus aperte negat Verbum
vocale in libro contra Episcopum
Pomezaniensem. Item in Moro-
sopho fingit divinam sapientiam
afflatu penetrare in corda Philoca-
li, Theophili, Eutichi, Sophronae,
nulla adhibita voce concionatoris.

.

Het pamflet tegen bisschop Speratus (liber contra Episcopum Pomezaniensem; Contra Spera-
tum) is het aan Gnapheus toegeschreven Apologetica responsio Hollandorum (1536). Het is niet
overgeleverd. Zie ook noot 23.

46Zie paragraaf 7.5.4. Het verbaast me niets dat Staphylus Morosophus aanstootgevend vond,
maar het is me niet duidelijk wat Staphylus op folio 71 van Hypocrisis over het uiterlijke of
inwendige woord opgemerkt kan hebben.

47Zie paragraaf 7.5.4.
48Zie paragraaf 7.5.1. Zie ook Demoed, ‘Theatre in Court’.
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Alleen het uiterlijke woord, het Evangelie, mag binnendringen in het hart van
de mensen. Ook al lijkt Staphylus op de hoogte van de allegorische betekenis
van Sophia,49 in zijn verdediging beroept Gnapheus zich niet op de allegorische
betekenis van Sophia en God’s Wijsheid.

8.5 Antilogia (1551) en de herdruk van Hypocrisis (1564)

Voor zijn Antilogia neemt Gnapheus slechts twee aanklachten uit de ruime
voorraad die hem door Staphylus geboden wordt. Voor Morosophus kiest hij
het verwijt dat hij het gesproken woord of de preek opzettelijk weglaat; voor
Hypocrisis dat hij geen onderscheid maakt tussen wet en evangelie. Waar-
schijnlijk waren deze twee beschuldigingen het gemakkelijkst te ontkrachten.
In elk geval gebruikt en weerlegt hij precies dezelfde aantijgingen in de op-
drachtbrief bij de herdruk van Hypocrisis.50

In het tweede bedrijf van de komedie Morosophus, voer ik Sophia
ten tonele die haar grieven kenbaar maakt middels een gefingeerde
toespraak. Zij openbaart zichzelf na deze scène helemaal en met
liefde aan mensen als Philocalus en Theophilus. Daarbij heeft zij
natuurlijk haar sofisten-mantel, bontgekleurd en bevlekt met me-
ningen, uitgetrokken en naast zich neer gelegd.51

Op grond hiervan merkt deze strenge criticus van andermans werk,
zonder rekening te houden met wat voorafgaat of wat volgt, zeer
scherp op dat ik het ambt van prediking aan de kant zet en alle
vrome mensen naar de profetieën van ketters drijf. Terwijl in de
ontknoping van dit stuk, nadat de verkondiging van de apostolische
Theophilus op alle kruisingen en splitsingen openlijk heeft geklon-
ken, iedereen opgeroepen wordt zich te bekeren, en dit terwijl hij
deze woorden uit de heilige schrift herhaalt: ‘Kom tot inkeer, kom
tot inkeer, (want) het koninkrijk van de hemel is nabij’.52 Nadat
hij deze uitspraak gehoord heeft, wordt Morosophus op betere ge-
dachten gebracht.

49Zie paragraaf 7.5.4.
50Zie paragraaf 9.6.
51De scholastieke theologen werden in polemische geschriften van de hand van humanisten vaak

vereenzelvigd met sofisten. Zie paragraaf 5.4. Zie ook Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p.
5, 19, 63. De passage bevat ook informatie over het kostuum van Sophia. Het lijkt te gaan om
een mantel waarop woorden of teksten geschreven zijn? Of het is een vlekkerige mantel, wat de
imperfectie van de meningen symboliseert.

52Mat 3:2, 4:17; Hand 2:38. De Vulgaat heeft paenitentiam agite; Gnapheus resipiscite, zoals
Erasmus heeft in zijn uitgave van het Nieuwe Testament, zijn Enchiridion militis christiani, De
libero arbitrio en Moriae Encomium.
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Wat kun je hier anders uit opmaken, dan de domheid van mijn
valse aanklager Staphylus: of hij begrijpt niet wat de aard van de
poëzie is, uit onwetendheid, of hij doet alsof hij het niet begrijpt,
uit sluwheid.53

Gnapheus geeft de lezers van Antilogia een voorbeeld uit Morosophus waar
ontegenzeglijk sprake is van de werking van het uiterlijke woord en het ambt
van prediking. Hij zwijgt wijselijk over de passages waarin duidelijk sprake is
van het innerlijke woord en goddelijke bezieling.

Voor Hypocrisis gaat Gnapheus, zoals gezegd, nader in op de beschuldiging
dat hij de leerstelling van wet en evangelie niet duidelijk liet uitkomen.54

Hier werpt Staphylus mij weer een valse beschuldiging voor de voe-
ten, dat ik bij de bekering van Psyche voorbijga aan de angst die de
wet inboezemt en haar kracht. Terwijl het eerste bedrijf van deze
komedie toch laat zien dat zij door de angst voor haar geweten,
de vrees voor het goddelijke oordeel, de herinnering aan haar opge-
biechte zonden, na veel heftig gekerm, gehuil, onrustig heen en weer
geloop, angstaanvallen en besluiteloze jammerklachten, bijna haar
toevlucht neemt tot de strikken die Alecto voor haar geknoopt had,
waarmee zij zichzelf ook daadwerkelijk had opgehangen, als zij niet
teruggeroepen was van haar wanhoop door een ingeving van haar
Beschermengel.

Wie durft mij hier te zeggen dat ik de kracht van de wet achterwege
gelaten heb in een Psyche die zo klaaglijk en deerniswekkend is?55

53Gnapheus, Antilogia, fol. C5v-C6r: ‘In Morosophi fabula actu secundo, Sophiam ipsam
suam calamitatem deplorantem per prosopopoeiam introduco, quae quia Philocalis et Theophilis
post scenam sese totam aperit lubens, excusso videlicet et abiecto pallio quo circumdata erat,
Sophistico, multis opinionum maculis variegato, hinc quidem acutus alieni scripti Aristarchus
colligit (non putatis iis, quae vel antecedunt, vel consequuntur) me vocalis verbi ministerium
e medio tollere, et pios omneis ad fanaticorum hominum revelationes mittere: cum tamen in
eiusdem fabulae catastrophe, Theophili Apostolici viri praeconio in compitis et triviis propalam
edito, ad resipiscentiam vocentur omnes, idque, ingeminatis hisce evangelii vocibus: Resipiscite,
resipiscite, appropinquabit regnum coelorum. Qua voce audita, Morosophus ille ad meliorem
mentem convertitur.

Quid hinc aliud quaeso, quam stupiditatem calumniatoris mei Staphyli colligas: ut qui, quae
poëseos sit ratio, aut per inscitiam non videat, aut per calumniam videre dissimulet’.

54Zie paragraaf 9.4.3 en 8.5. Zie ook Beutel, Luther Handbuch, p. 370 en Lohse, Martin
Luther , p. 154-155, 164-165.

55Gnapheus, Antilogia, fol. C6rv: ‘Hic mihi rursum id calumniatur Staphylus, quod legis ter-
rorem eiusque vim in conversione Psyches praetermiserim: cum tamen illa ex terrore conscientiae,
metu divini iudicii, et peccati admissi memoria post multos gravissimos gemitus, flectus, trepida-
tiones, anxietates, dubias querelas, tantum non ad laqueos quos illi Alecto ipsa nexuerat, eiusdem
Comoediae actum primo confugere exhibeatur, quibus et se pensilem fecisset, nisi a desperatione
Genii boni instinctu fuisset revocata.

Quis hic mihi dicet legis vim in tam querula tamque deplorata Psyche praetermissam?
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Gnapheus betrekt de opvoeringspraktijk erbij: hij legt uit wat de handelingen
die de acteur Psyche op het toneel uitvoert te betekenen hebben en met welke
theologische dogma’s ze samenvallen.56 Hij zou later hetzelfde doen in de
opdrachtbrief bij de herdruk.

Waarom beeft de zondares Psyche als een riet op het moment van
het dreigende oordeel, wanneer zij de woede van haar God om de
zonde ingezien heeft? Waarom is zij zo bang en wordt zij zo aan
het wankelen gebracht, dat zij meer dan eens verstijft van angst en
haar wangen nat worden van tranen.

Is dat niet precies wat mensen doen, wanneer zij bij zichzelf de
kracht van de veroordelende wet gewaarworden en zich echt bewust
worden van hun zonden? Wie durft te ontkennen dat ik hier de
leer van de wet, de woede van God vanwege de zonde zichtbaar
maak, wanneer het ongelukkige geweten zijn angst en verdriet laat
zien, omdat het de wet begrepen heeft, precies zoals wij hier zien
gebeuren.57

Gnapheus verweerde zich door te stellen dat hij misschien niet het gebruike-
lijke theologische jargon bezigt in zijn literaire werk, maar dat er wel degelijk
lutherse dogma’s uitgebeeld worden: Psyche’s jammerklachten, angsten, ver-
driet, vrees voor het oordeel en haar poging tot zelfmoord beelden de angst
uit, die de wet en de rechtvaardige God de gelovige inboezemen.58

Laat de valse aanklager Staphylus nu z’n gang maar gaan, laat
hem maar concluderen uit het feit dat ik niet met zoveel woorden
[gesproken heb] over de veroordelende wet, die laat zien wat zondig
is en die woede in ons, mensen, die nog niet voor God herboren zijn,
oproept, dat ik een goed voorbeeld ben van juist deze zaak, dat wil
zeggen, dat ik nooit de kracht van de wet laat zien.

Alsof het een zonde is om te verzuimen de leer van wet en Evangelie
niet op alle mogelijke plaatsen naar de letter in te proppen en te

56Staphylus heeft nooit een opvoering van Hypocrisis bijgewoond, hij heeft alleen de gedrukte
tekst doorgelezen. Ramakers liet zien dat het lezen van een toneelstuk vaak leidt tot andere
interpretaties dan wanneer een opvoering bijgewoond wordt, omdat de omstandigheden verschillen
en het visuele element ontbreekt. Ramakers, ‘In utramque partem vel in plures’, p. 207-208.

57Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvfol. A4rv: ‘Quid, quod ad instan[t]is iudicii horam
peccatrix Psyche (animadversa Dei ipsius ira adversus peccatum) usqueadeo trepidat, terretur, et
concutitur, ut et stupescat identidem, et genua illi labascant prae formidine?

An non haec sunt hominis, agnoscentis in seipso vim legis damnatricis et re vera sentientis
peccatum? Quis mihi negabit, doctrinam legis, iram Dei adversus peccatum ibi patefacere, ubi
anxietatem et dolores suos multifariam prodit misera conscientia, hoc est, lex intellecta, quemad-
modum ĥıc fieri videmus?’

58In paragraaf 9.4.3 zal ik laten zien dat ook de troostende werking van het evangelie uitgebeeld
wordt en dat tevens andere lutherse leerstellingen een plaats krijgen in Hypocrisis.

222



stampen tot je er ziek van wordt, omdat de catechismus het nu
eenmaal voorschrijft.59

Op deze manier maakt Gnapheus duidelijk dat hij niet, zoals Staphylus be-
weerde, expres voorbijgaat aan belangrijke lutherse leerstellingen. Hij geeft
tekst en uitleg en laat zien dat hij in zijn tragikomedie het lutheranisme wel
degelijk aanprijst.

8.6 Conclusie

Staphylus had van alles aan te merken op Morosophus en Hypocrisis. Volgens
Klappers model van beperkte effecten had een strikt lutherse lezer als hij
alleen dat wat met zijn eigen opvattingen overeenkomt moeten waarnemen
en onthouden. Maar hij ziet zelfs radicale denkbeelden waar ze niet zijn.
Wellicht omdat hij de auteur graag wil betrappen op andere, niet-lutherse
denkbeelden. Staphylus’ benaderde de toneelstukken niet vanuit zijn lutherse
achtergrond (wat hem immuun zou moeten maken voor andere denkbeelden),
maar vanuit het vooroordeel dat Gnapheus een ketter was. Gnapheus ontkent
in alle toonaarden dat hij er dissidente opvattingen opna hield. Hij claimt
onschuldig veroordeeld te zijn en wijt zijn excommunicatie en verbanning aan
de jaloezie en nijd van zijn collega’s.

Ik heb laten zien dat Staphylus’ afkeurende opmerkingen op het eerste
gezicht en in detail misschien doorslaggevend lijken, maar bij nadere beschou-
wing blijken zij vaak ongegrond. Gnapheus beweert dat Staphylus hem ervan
beschuldigt expres lutherse leerstellingen achterwege te laten, omdat hij geen
gebruik maakt van de gebruikelijke jargon dat lutherse denkbeelden duidt.
Gnapheus legt zijn lezers uit dat de begrippen wel uitgebeeld worden. In
Hypocrisis worden inderdaad wel degelijk lutherse dogma’s verkondigd. Dit
drama bleek vanuit luthers oogpunt onschadelijk.

Morosophus is een stuk minder onschuldig. Daar lijkt Gnapheus zich ter-
dege van bewust. Hij gaat bijvoorbeeld niet in op de beschuldiging dat het
toneelstuk spiritualistische en doperse elementen bevat (het inwendige woord
of goddelijke bezieling), alsof hij er niet de aandacht op wil vestigen. Al heb
ik erop gewezen dat Gnapheus de bezieling door de Geest in overeenstemming
probeerde te brengen met de lutherse dogmatiek, daarmee was de komedie

59Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A4v: ‘Eat nunc calumniator Staphylus, et ex eo, quod legis
damnatricis, ostendentis peccatum, et per hoc iram in nobis nondum Deo renatis hominibus ope-
rantis non ita disertis verbis, colligat, me rei quoque ipsius specimen, hoc est, vim legis nusquam
exhibuisse.

Quasi piaculare sit, legis et Evangelii doctrinam omnibus adeo locis ex Catechismi praescripto,
ad verbum non infarsisse, et ad nauseam usque inculcasse’.
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niet meteen een orthodox luthers toneelstuk. Ook moet het kwaad bloed gezet
hebben, dat Gnapheus zich met het toneelstuk mengde in de controverse tus-
sen de strikte lutherane in Koningsbergen en de spiritualisten en Nederlandse
geloofsvluchtelingen. Hij maakte Reiche uit voor dronkelap, wat de haat die
de man voor hem voelt - volgens Gnapheus in zijn Antilogia onverklaarbaar -
toch een redelijk gegronde reden geeft.60

Al worden Gnapheus’ toneelstukken in de acht aanklachten vaak aange-
haald in de marges, en al komen ze ook in Scriptum, een werk dat volgt op de
acht aanklachten en Gnapheus’ apologie, uitgebreid aan de orde, als bewijsma-
teriaal schijnen ze uiteindelijk toch niet steekhoudend geweest te zijn: ‘Toen
mijn tegenstander inzag, dat door mijn eenvoudige weerlegging, al was die ter
plekke gëımproviseerd, zijn valse aanklachten blootgelegd werden en aan het
licht kwamen, liet hij ook mijn literaire werk voor wat het was’.61 In de officiële
excommunicatie wordt er inderdaad met geen woord gerept over de toneelstuk-
ken. Dergelijke lucubratiunculae, ‘niemendalletjes die ’s nachts bij kaarslicht
geschreven worden’, vormden blijkbaar toch geen serieuze bewijslast.

60In paragraaf 7.4 bleek dat alleen zijn lutherse collega’s het moesten ontgelden; de sacramen-
tariër Hoen en andere dissidenten prijst Gnapheus juist in het bijwerk van Morosophus. Ook is
hij vol lof over de hertog van Oost-Pruisen zelf, die lang tolerantie voorstond ten opzichte van
dissidente gelovigen, en de hovelingen die met de strikte lutheranen rivaliseerden.

61Gnapheus, Antilogia, fol. C6v: ‘Cum viderat adversarius, calumnias suas, extemporali quam-
quam mea confutatiuncula ita detegi, et in lucem dari; lucubrationes illas missas fecit, atque sub
haec libellum’.
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Hoofdstuk 9

Hypocrisis: Gnapheus’ afrekening met

het katholicisme

9.1 Inleiding

Het lijdt geen twijfel dat Hypocrisis Gnapheus’ laatste afrekening is met het
katholicisme.1 Het is een antikatholiek strijdstuk. Parente maakt onderscheid
tussen dit soort ‘Kampfdramen’ en toneelstukken die een positieve bijdrage
aan het debat leveren.2 Hypocrisis draagt buiten de negatieve kritiek op de
Rooms-Katholieke Kerk, ook op een positieve manier bij aan het godsdienst-
debat. Anders dan in Morosophus,3 is er daarbij weinig plaats voor nuances en
compromissen. In Hypocrisis voert Gnapheus typisch lutherse leerstellingen
ten tonele.4 Rädle daarentegen is van mening dat Gnapheus veel radicalere
denkbeelden opvoert.5 In dit stuk lijkt Gnapheus inderdaad de meer radica-
le, iconoclastische sentimenten van Karlstadt te verwoorden en verbeelden, die
zijn afkeuring uitsprak over de afbeeldingen in kerkgebouwen en muziek tijdens
de dienst. Deze ideeën mogen dan kenmerkend zijn voor andere stromingen
binnen de evangelische beweging, zoals het doperdom, zij zijn ook eigen aan

1Zie onder meer Rädle, Theatralische Formen, p. 280-288.
2Hij zegt geen strijdstukken te behandelen, maar alleen drama’s die zich niet beperken tot

kritiek op de kerkelijke organisatie van de godsdienst, maar ook een theologische betekenis hebben.
Parente, Religious Drama, p. 8. Wellicht laat hij Hypocrisis achterwege, omdat hij in het drama
alleen een negatieve kritiek op de gebreken van de Kerk las. Zie ook paragraaf 3.3.

3Morosophus bleek uiteindelijk een ambigu stuk te zijn, waarin het lutheranisme verzoend
werd met andere stromingen binnen de evangelische beweging en alleen onder een dekmantel kri-
tiek uitgeoefend werd op de Kerk. Zie paragraaf 7.5.4. Een verklaring hiervoor was dat het drama
geschreven en opgevoerd werd in katholieke streken, waar enige terughoudendheid en voorzichtig-
heid geboden was.

4Zie Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’.
5Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 280-288.
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het vroege lutheranisme van de jaren ’20 en het evangelisch humanisme.6

In Hypocrisis wordt het katholicisme tegenover het evangelisch humanisme
en het lutheranisme geplaatst. De hoofdpersoon Psyche heeft haar studie af-
gebroken voor een leven vol seks, drank, lekker eten en muziek. Haar huwelijk
met Cupido, de god van de onbeheerste seksuele hartstocht, is het zinnebeeld
van deze levensstijl. Daarmee gooit zij de schone letteren en het humanistische
onderwijsideaal te grabbel en ze wordt aangeklaagd door Apollo, de Muzen en
de Gratiën, de beschermgoden van de studia humanitatis. Haar advocaat is
Hypocrisis, een personificatie van de hypocrisie en werkheiligheid die in het
reformatorische vertoog aan de Rooms-Katholieke Kerk toegeschreven werd.
De rechtszaak tussen Apollo en Hypocrisis ontaardt in een strijd tussen het
evangelisch humanisme en het katholicisme. In het verdere verloop van Hypo-
crisis worden bekende lutherse dogma’s gedramatiseerd, die ook veelvuldig in
lutherse educatieve pamfletten verbeeld werden.7

9.2 Genre

Qua vorm is Hypocrisis klassiek. Het toneelstuk is opgebouwd uit vijf bedrijven
van elk drie tot zes scènes en een epiloog. De gedrukte tekst van het drama
bevat ook een proloog. Deze proloog is waarschijnlijk niet opgevoerd, omdat
het gericht is tot de lezer: ‘U zult zich misschien verbazen, beste Lezer, over...’
(‘Miraberis fortasse, Lector optime’).8 De eerste scène van het stuk kan dan
ook gezien worden als vervanger van de proloog. De scène is gemodelleerd
naar de proloog van Plautus’ Aulularia, waar net als in Hypocrisis een huisgod
spreekt, en vervult ook dezelfde functie als de proloog uit Plautus’ Aulularia:
de huisgoden leggen de situatie uit en kondigen aan wat er in het stuk zal
gebeuren (expositio).9 Gnapheus maakt ook directe toespelingen op Plautus’
proloog.10

6Zie paragraaf 2.2.2 en 2.3.3.
7Voor deze pamfletten zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 190-228.
8Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 8; Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A8v.
9In deze eerste scène van Hypocrisis komt, nadat Genius de situatie uitgelegd heeft (Psyche

is de echtgenote van Cupido), Apollo op, die Genius na de nodige misverstanden duidelijk maakt
dat hij Psyche aangeklaagd heeft voor de rechtbank van Jupiter. Genius vraagt hem hoe het met
Psyche af zal lopen - Apollo heeft immers voorspellende gaven - en Apollo doet hem dat na het
nodige aandringen uit de doeken.

Kortom, de inhoud en de afloop van het stuk worden al gegeven, net als vaak gebeurt in de
proloog van een Romeinse Komedie, onder meer in Plautus’ Aulularia.

10Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. B1v: ‘Als jullie willen weten hoe ik heet, wat ik doe, /
waarom ik zo mooi gekleed verschijn, en overloop / van blijdschap, dan zal ik jullie dat allemaal
stuk voor stuk vertellen. / Ik ben de Beschermengel van deze plaats, hier dien ik het huis’ (‘Si
nosse vultis, qui vocer, quid gestiam, / Venustus unde appaream, et lubentiis / Cur affluam, paucis
dabo per singula. / Huius loci sum Genius, hic servo focum’). Vgl. Plautus, Aulularia, 1-5: ‘Ne
quis miretur qui sim, paucis eloquar. / ego Lar sum familiaris ex hac familia / unde exeuntem me
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Hypocrisis wordt in de ondertitel omschreven als een ‘tragikomedie’ (Tragi-
comoedia). Het woord is afkomstig uit Plautus’ Amphitryon.11 Daar werd het
gebruikt voor een komedie waarin typisch tragische personages als koningen en
goden voorkomen, maar waarin ook laaggeplaatste personen - de standaard-
personages uit de komedie, zoals slaven - een grote rol spelen. De term - en
het genre - zou in de vroegmoderne tijd wijd verbreid raken. Gnapheus’ Hy-
pocrisis kenmerkt zich door beide, al verschijnen in het drama voornamelijk
aanzienlijke personages en goden; de enige echt komische figuur is de aan de
drank verslaafde slavin Bromia.12

In de opdracht bij de herdruk uit 1564 deelt Gnapheus de tragikomedie
op in een tragisch en een komisch gedeelte, die respectievelijk aan Hypocrisis
en aan Psyche gewijd worden. In deze passage gebruikt hij weer het woord
tragicomoedia.13 Het lijkt er daarom op dat Gnapheus het woord gebruikt
voor een drama dat gemodelleerd is naar volkstalige moraliteiten met twee
hoofdpersonen die beide het mensdom vertegenwoordigen, waarvan de een
wel tot inkeer komt, maar de ander niet, waarbij dit laatste personage ten
onder gaat.14 Gezien Gnapheus’ sympathie voor de Reformatie, zal het niet
verbazen dat het personage dat ten onder gaat (Hypocrisis) het katholicisme
vertegenwoordigt.

Hypocrisis onderscheidt zich van de andere drama’s door de afsluiting van
de bedrijven met koorliederen.15 De koorliederen in Hypocrisis becommenta-

aspexistis’. Een andere directe toespeling op Plautus’ komedie is dat de twee huisgoden allebei
een bijzondere band hebben met de vrouwen die hun huis bewonen, Psyche en Phaedria. Genius
is dol op Psyche, omdat ze zijn ‘hoofd met kransen versiert’ en ‘onafgebroken’ ruikt hij ‘naar de
heerlijke geur van wierook’ (‘Quod et caput meum corollis cingitur. / Spiroque odores affatim
[...]’). Vgl. Plautus, Aulularia, 23-25: huic filia una est. ea mihi cottidie / aut ture aut vino aut
aliqui semper supplicat, / dat mihi coronas.

11Plautus, Amphitryon, 59 en 63.
12Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 10: ‘BROMIA, Cupidinis ancilla a Bacchi studio nomen

habet’. De herdruk uit 1564 geeft iets meer uitleg bij de naam. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol.
A7v: ‘BROMIA, Cupidinis ancilla a Bromii, hoc est, Bacchi studio nomen habet’.

13Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rv. Zie paragraaf 9.4.3.
14Voor Hypocrisis en het Nederlandstalige zinnespel, zie hoofdstuk 4. De grondvorm van het

Nederlandstalige zinnespel is duidelijk aanwezig in Hypocrisis. Psyche maakt een allegorische
pelgrimage van zonde (voorgesteld als haar huwelijk met Cupido) naar genade. In de toneel-
tekst wordt de pelgrimage voorgesteld als een lange en moeilijke reis. Psyche zegt bijvoorbeeld
teleurgesteld: ‘Nu ik de vele afgronden langs deze weg ontweken heb en deze nauwe bergpassen
overgestoken ben, betwijfel ik Berouw hier nu echt zal vinden, in zo’n eenvoudige huisje, in zo’n
plaggenhut’ (‘Postquam viae istius crepidines multas / Evasi et has angustiis penetravi, / Mira-
bor, hic si Poenitentia est vere / Discenda, sub tam humili casa atque item glebis / Tecto lare’).
Gnapheus, Hypocrisis (1564), IV.3, fol. E2v.

15Gnapheus’ Acolastus en Morosophus zijn in dit opzicht veel ‘komischer’. Daar wordt een
enkel lied ingevoegd, dat volledig in het verhaal past, zoals ook Plautus doet. Het toevoegen van
koorliederen zou Gnapheus overgenomen kunnen hebben van Macropedius, die ze waarschijnlijk in
zijn Latijnse drama’s invoegde in navolging van Reuchlin. Macropedius zette een trend, sindsdien
was het en vogue.

De koorliederen zijn in Hypocrisis gedicht in de metra van Horatius.
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riëren de handeling, maar lijken er verder volledig los van te staan. Het koor
(dat bestaat uit de Muzen, die samen met Apollo een rechtszaak aanspannen
tegen Psyche vanwege haar wangedrag, ondankbaarheid en smaad) neemt nau-
welijks deel aan de handeling, zoals het koor van dwazen in Morosophus wel
deed. Er wordt alleen over hen gepraat, niet met hen gepraat.

9.3 Inhoud

Het eerste bedrijf is gewijd aan Psyche, een van de twee hoofdpersonen. Haar
Genius of Beschermengel vertelt haar dat hij net uit eerste hand vernomen
heeft dat zij aangeklaagd wordt door Apollo. Psyche is de wanhoop nabij,16

en als Cupido haar even alleen laat probeert de Furie Alecto haar tot zelfmoord
te drijven (I.4).17 Psyche’s Genius komt net op tijd tussenbeide en weet het te
voorkomen.18 Genius raadt haar aan Cupido te vragen om haar te laten gaan
en de betovering te verbreken, of om met haar mee te gaan naar de rechtbank.
Cupido weigert haar te begeleiden, want ze heeft een ‘deugdzame en vrome’
advocaat nodig ‘naar wie Jupiter beter luistert dan naar een naakte jongen als
Cupido’.19 Ze besluiten Hypocrisis als advocaat in de arm te nemen.

In het tweede bedrijf wordt Hypocrisis aan het publiek voorgesteld. Zij twij-
felt of zij Psyche zal verdedigen (II.2). De Wraakgodinnen Ate and Alecto,
die zich vermomd hebben als Hypocrisis’ trouwe dienaressen Religio (‘Gods-
dienst’) en Disciplina (‘Leer’), proberen haar op andere gedachten te brengen
en ondanks haar bange voorgevoelens de verdediging van Psyche toch op zich
te nemen (II.3).20

In het derde bedrijf wordt de rechtszaak gedramatiseerd. Dergelijke recht-
spraakscènes kwamen veel voor in het volkstalige toneel en ze moeten Gna-
pheus gëınspireerd hebben bij het schrijven van Hypocrisis.21 In de volkstalige
rechtspraakscènes klagen ‘goede’ personificaties als Rechtvaardigheid en Waar-
heid de mensfiguur aan, Barmhartigheid en Vrede nemen het voor hem op.22

Gnapheus geeft de scène een klassieke uitstraling met personages als Jupiter,
Apollo en de Muzen. Psyche’s advocaat Hypocrisis slaagt er niet in haar vrij te

16Zie ook paragraaf 9.4.3.
17Een van de typisch tragische elementen in deze ‘tragicomedia’. Vgl. Aeschylus’ Eumenides

(‘Goede Geesten’). De ‘Eumenides’ (‘Wrekende Geesten’, die tegen het einde van Aeschylus’ drama
in ‘Goede Geesten’ veranderen) worden meerdere keren genoemd in het stuk (bij Gnapheus blijven
het ‘Wrekende Geesten’).

18Zie paragraaf 9.4.3.
19Gnapheus, Hypocrisis (1564), I.5, fol. B6v-B7r: ‘Eum require, qui Iovem sua magis / Virtute

sanctimoniaque moneat ac / Nudus puer Cupido’.
20Zie ook paragraaf 4.4.1, waar ik heb laten zien dat Ate and Alecto geënt zijn op de volkstalige

sinnekens, personificaties van het kwaad.
21Zie paragraaf 4.3. Zie ook Pleij, Het gevleugelde woord, p. 708.
22Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 134.
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pleiten. Deze (mislukte) handeling representeert dat de evangelischen het mid-
delaarschap van de Kerk ontkennen. Hypocrisis (en met haar de Kerk) wordt
zelf schuldig bevonden, en veroordeeld voor haar hypocrisie en het perverteren
van de christelijke religie:

omdat jij, Hypocrisis, van jongs af aan alleen dit
nagestreefd hebt, toneel te spelen volstrekt niet zonder
schijn en kwalijke listen, in alles
leugenachtig - in gebed, woord, kleding, houding, gedrag -
terwijl je goede mensen bedreigt en ter dood brengt;
en ook omdat jij de goddelijke Psyche hier
zo in je ban had, dat zij de echte verering van God
vervormd en verwaarloosd had.23

Psyche zoekt haar toevlucht bij het ‘altaar van Barmhartigheid’ (ara Miseri-
cordiae).24 Ze wordt vrijgesproken, onder voorbehoud: zij mag niet teruggaan
naar haar echtgenoot Cupido en ze moet Berouw (Metanoea, of Poenitentia)
zover zien te krijgen dat deze haar brengt bij de ‘Litae’.25 Gnapheus omschrijft
de Litae als ‘kinderen van Jupiter’ (prolem Iovis). Zij stellen, zoals Gnapheus
Psyche ook laat zeggen, Christus, de Zoon van God, voor: ‘Ik ben op zoek
naar Christus, de zoon van de Heer, die zich in dit huis verborgen houdt, al
wordt hij geëerd onder de naam van de Litae’.26

In het vierde bedrijf sterft Hypocrisis en gaat ze de hel binnen. Psyche
gaat op zoek naar het personage Berouw. Als ze onderweg mensen ziet, die
in armoede moeten leven, spreekt ze haar medelijden met hen uit.27 Aan het
einde van deze scène probeert Cupido haar weer voor zich te winnen, maar ze
weet hem op afstand te houden.28

23Gnapheus, Hypocrisis (1564), III.4, fol. D5vD6r: ‘Quoniam tu, Hypocrisis, vel a puero unice
/ Id tibi studio habuisti, ut histrionicam haud sine / Fuco et dolo faceres malo, per omnia /
(Nempe ore, veste, moribus) mendax nimis, / Spirans minarum et caedium in bonos viros. /
Deinde hanc tuam quia coelitus satam Psychen / Sic fascinasti, ut gnesio cultu Dei / Adulterato
et negligentius habito’.

24Zie paragraaf 9.4.3.
25De Litae zijn godinnen uit de Grieks-Romeinse Oudheid, ze zijn de gepersonifieerde gebeden

van verdriet en berouw. Zie Liddel & Scott, Greek-English Lexicon.
26Zie ook Gnapheus, Hypocrisis (1564), V.4, fol. E8r: ‘PSYCHE: Christum Domini quaero hac

casa reconditum. / Quanquam Litarum sub colendo nomine’.
27In de herdruk wordt haar barmhartigheid zelfs op het toneel uitgebeeld. Er zijn twee perso-

nages toegevoegd, Irus en Lazarus, twee arme bedelaars, aan wie Psyche geld geeft. Gnapheus,
Hypocrisis (1564), IV.2, fol. E1rv. Irus is de vrijpostige bedelaar en parasiet uit Homerus’ Odys-
see; Lazarus is het Bijbelse equivalent van Irus, de spreekwoordelijk arme man uit de Bijbel. Zie
Lucas 16:19-31.

28Met de aanvallen van Cupido (in V.3 zal hij het opnieuw proberen) lijkt het lutherse dogma
simul iustus et peccator (‘tegelijk rechtvaardige en zondaar’) gedramatiseerd te worden. Volgens
Luther moest zelfs een gerechtvaardigde gelovige blijven vechten tegen de verleidingen en zondige
verlangens.
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In het vijfde en laatste bedrijf verlaat Psyche Berouw, die haar heeft on-
derwezen en haar verteld heeft waar ze de Litae kan vinden. Er volgt nog één
vergeefse verleidingspoging van Cupido, maar dan bereikt Psyche de eenvoudi-
ge woning van de Litae, die alleen gesierd wordt door een kruis. Dit eenvoudige
kerkgebouw wordt gecontrasteerd met de tempel van Hypocrisis, die vol stond
met beelden en schilderijen.29 De Litae, die zoals gezegd Christus personi-
fiëren, zullen niet op het toneel verschijnen, maar Pallas, een personificatie
van de goddelijke wijsheid, bewaakt het gebouw tegen hypocriete, zogenaamd
berouwvolle zondaren. Pallas laat Psyche binnengaan (V.6). In een toog of ta-
bleau vivant, een veelgebruikte dramatische conventie uit het rederijkerstoneel,
ziet het publiek Psyche knielen voor God (Jupiter), die haar zegent.

9.4 Een lutherse afrekening met het katholicisme

Zoals gezegd, is er geen twijfel mogelijk of Gnapheus’ Hypocrisis is een anti-
katholiek strijdstuk. Welke religieuze reformatorische stroming nu wel in een
goed daglicht gesteld wordt, is minder duidelijk. Rädle beweert dat Hypocri-
sis het spiritualisme vertegenwoordigt.30 Ook wijst hij erop dat Gnapheus
aanstuurde op een compromis tussen de verschillende stromingen.31 Deze ge-
dachte strookt met Gnapheus’ uitlatingen in ander werk. Zo zocht de auteur
ook in Morosophus de gulden middenweg tussen het lutheranisme en radi-
cale, spiritualistische stromingen,32 en in Antilogia geeft hij toe dat hij zich
nooit aan een bepaalde stroming heeft willen verbinden, waardoor hij door
allemaal (katholieken, lutheranen en radicale hervormers) veroordeeld werd.33

In de proloog bij Hypocrisis schrijft Gnapheus aan zijn lezers dat het toneel-
stuk niet bedoeld was om mensen ‘met boosaardige woorden aan te vallen, of
om de partijen tegen elkaar op te hitsen en de ene sekte boven de andere te
stellen’.34

Toch zal blijken dat het spiritualisme minder sterk naar voren komt dan in
Morosophus,35 en dat er zelfs een gevestigde kerk herkenbaar gerepresenteerd
worden: het stuk bevat enkele typisch lutherse elementen. Het gaat echter wel
om het vroege lutheranisme van de jaren ’20 van de zestiende eeuw, en niet om

29Zie paragraaf 9.4.2 en paragraaf 10.4.
30Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 283, 286-287. Op p. 286 citeert hij de belangrijkste denk-

beelden van Schwenckfeld, maar deze zijn niet exclusief spiritualistisch. Dat Christus de mens ver-
lost en genade schenkt zonder enige menselijke hulp of bemiddeling door een gëınstitutionaliseerde
kerk, is net zo goed typerend voor het lutheranisme. Zie paragraaf 2.2.2.

31Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 283, 286, 288.
32Zie paragraaf 7.5.4.
33Gnapheus, Antilogia, fol. B2rv. Zie ook het openingscitaat van hoofdstuk 2.
34Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A8v. Zie ook Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 283.
35Zie paragraaf 7.5.4.
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het gevestigde lutheranisme dat gangbaar was op het moment dat Hypocrisis
in Koningsbergen geschreven en opevoerd werd.

Maar Gnapheus lijkt veel meer te willen doen. Hij neemt niet alleen dui-
delijk afstand van de Rooms-Katholieke Kerk en zet daar het lutheranisme
tegenover, in de persoon van Apollo en de Muzen geeft hij ook het humanisti-
sche onderwijsideaal een plaats in Hypocrisis. Tenslotte plaatst Gnapheus ook
nog een enkele kanttekening bij de beeldenverering die oogluikend toegestaan
werd binnen de lutherse kerk.

9.4.1 Humanistisch onderwijs: Psyche, Apollo en de Muzen

Het personage Psyche is niet alleen een representant van het mensdom dat al
eeuwen door de Kerk verblind wordt,36 maar ook een allegorische personifi-
catie van de leerlingen aan de Latijnse school. Haar opvoeding en onderwijs
door Apollo, de Muzen en de Gratiën, representeert een op humanistische leest
geschoeide opleiding.37 Gnapheus’ leerlingen moesten zich met haar identifi-
ceren. Het toneelstuk waarschuwt hen ook om hun kennis alleen op een goede
manier in te zetten. Psyche doet dat niet, met alle gevolgen van dien. Zij
heeft zich afgewend van Apollo en de Muzen en misbruikt wat zij van hen ge-
leerd heeft om hooghartig en losbandig leven te leiden. Psyche’s huwelijk met
Cupido representeert deze verdorven levensstijl. Apollo en de Muzen spannen
nu een rechtszaak tegen haar aan, onder meer omdat ze hen met haar gedrag
een slechte naam bezorgd heeft.

Psyche heeft er namelijk voor gezorgd
dat de toeloop van de studenten bevroren is,
dat onze beschermelingen een slechte naam hebben,
en dat ons goed fatsoen onder docenten maar weinig voorkomt.
Daar komt het verdriet van de Muzen vandaan.38

Gnapheus wil hier niet mee zeggen dat de studie van de klassieken per definitie
leidt tot een verdorven moraal, zoals gebeurde in scholastieke strijdschriften.39

Met de rechtszaak tegen Psyche brengt hij tot uitdrukking dat het humanisme
voor verkeerde doeleinden gebruikt kan worden, maar dat gebeurt dan wel tot
groot verdriet en verontwaardiging van Apollo en de Muzen.40

36Zie paragraaf 9.3.
37Gnapheus, Hypocrisis (1544), III.3, fol. 43-44.
38Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 14: ‘Psyche facit, / Recessus ut discentium tam frigeat,

/ Nostri clientes ut male audiant, pudorque / Ut noster in docente raro appareat, / Hinc ille
Musarum dolor’. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. B2v-B3r heeft iets vergelijkbaars: pudorque
/ Ut verus in plaats van noster. Zie ook Gnapheus, Hypocrisis (1544), III.3, fol. 43-44.

39Zie paragraaf 5.4.
40Vgl. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v, waar de godin Welsprekendheid uit-

legt dat niet alleen de bonae litterae, maar ook de rechtspraak en theologie kwaadwillig misbruikt
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9.4.2 Katholicisme: de hellegang van het personage Hypocrisis

Het personage Hypocrisis is een allegorische personificatie van de Kerk. In
de toneeltekst worden lezers en toeschouwers uitdrukkelijk gewezen op deze
vereenzelviging, bijvoorbeeld in IV.1, waar Hypocrisis haar lot beklaagt na
haar eigen falen en veroordeling.

Waar zijn nu
de ordelegers, het ontelbaar grote cohort
van beëdigden? Mijn monniken en nonnen dus?
Waar zijn de vleiers en de vele bedienden
uit het college van de in purper geklede bisschoppen,
die mij wel bijstonden in betere tijden?
Waar de Jezüıeten, de wrekers van mijn eer?41

De monniken en nonnen, de in purper geklede bisschoppen en de Jezüıeten kun-
nen alleen maar op de Rooms-Katholieke Kerk wijzen. De boodschap wordt
ondersteund door stijlmiddelen als paralellisme (de zinnen zijn op eenzelfde
manier opgebouwd) en anafoor (de zinnen beginnen met hetzelfde woord, en
zelfs - zij het met enige variatie - dezelfde woordgroep). Maar de identificatie
van Hypocrisis wordt niet alleen in de tekst duidelijk gemaakt, tevens wordt
zij ondersteund met visuele argumenten: de handelingen die het personage
op het toneel uitvoert en het decor. Dit is geen overbodige luxe, want een
enkele antikatholieke passage als deze zou het publiek tijdens een voorstelling
namelijk gemakkelijk kunnen ontgaan. Gnapheus gebruikt dan ook niet alleen
woorden, maar ook beelden om de vereenzelviging van het personage Hypo-
crisis met de Kerk voor het voetlicht te brengen. Zo nadert het personage
Hypocrisis in II.3 de plaats waar zij vaak komt om te bidden. Zij omschrijft
het gebouw als een typische katholieke kerk.

Ik nader het altaar. Bij God, telkens wanneer ik het zie
wordt mijn geest verheugd getroffen door een nieuwe blijdschap,
want mijn prachtige heiligheid is hier bij uitstek zichtbaar.
Hier laat ik mijn ogen gaan over het prachtige schilderwerk,
de beelden, de rijke kleding van de priesters en het offergerei,
de welluidendheid van muziekinstrumenten streelt de oren.

kunnen worden. Zie ook paragraaf 5.5.1.
41Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D8r: ‘[...] Ubi nunc mei / Sunt ordinis centuriae, innumera

cohors / Coniuratorum? Nonnos et Nonnas loquor? / Ubi sunt colaces et ciniflones plurimi, / E
purpuratorum Patrum collegio, / Qui me re salva circumstabant undique? / Ubi Iesuitae, honoris
nostri vindices?’ De Jezüıeten worden pas in de druk van 1564 opgenomen, voor de eerste druk
van 1544 was dat nog te vroeg. Ook de kardinalen ontbreken daar. Zie Gnapheus, Hypocrisis
(1544), fol. 57.
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Hier kom ik tot leven, regeer ik en wordt ik als een god vereerd.42

Ook dit zouden slechts woorden kunnen zijn, maar waarschijnlijk is hier spra-
ke van een tableau vivant of interieurscène en beschrijft de acteur het decor,
dat het publiek ook daadwerkelijk kon zien. Zo wordt het personage Hypo-
crisis geassocieerd met het rijkversierde kerkgebouw en met de Kerk. Andere
aanwijzingen zijn de handelingen die zij op het toneel volbrengt: ze bidt haar
rozenkrans (‘atque sphaerulas / Iactans, preces obmurmurat’),43 en vlak voor-
dat de rechtszaak begint volbrengt ze de rituele reiniging ‘Asperges me’.44 De
woorden van dit ritueel zullen Gnapheus’ publiek zeker bekend in de oren ge-
klonken hebben en ze zullen de personages die ze uitspreken associëren met de
rooms-katholieke geestelijkheid. Beide handelingen zijn karakteristiek voor het
katholicisme. De rozenkrans is een attribuut waarmee de katholieke gelovige
herkenbaar gemaakt wordt. Op lutherse propagandistische houtsneden worden
katholieke gelovigen bijvoorbeeld vaak met een rozenkrans afgebeeld.45

Tenslotte wordt het publiek ook door Hypocrisis’ kostuum steeds weer op de
Kerk gewezen. Hypocrisis draagt een sneeuwwitte jurk en bruidssluier.46 Haar
kleding deed het publiek waarschijnlijk onmiddellijk denken aan een nonnenkap
en de albe, een wit onderkleed gedragen door de katholieke geestelijkheid.

Kleding was een motief in literatuur, beeldende kunst en drama, ook werd
het gebruikt tijdens (religieuze) ceremoniën. Zodoende waren Gnapheus’ lezers
en toeschouwers goed bekend met allegorieën en personificaties, zij herkenden
deze aan hun kostuums en rekwisieten. Een aantal voorbeelden zal duidelijk
maken dat het motief gemeengoed was. Erasmus refereert aan de albe en de

42Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvfol. C3r: Approximo Larario. Pol gestiens / Animus
novo mihi gaudio percellitur, / Quoties illud contemplor. Sanctimonia / Enim mea hic vel spec-
tatissima redditur. / Oculi et pascuntur hic pictura nobili, / Statuis, panoplia flaminum, atque
re sacra. / Aureis demulcent organôn modulamina. / Hic vivo et regno. Hic numinis loco color.
Het numinis loco uit de laatste regel, kan ook vertaald worden met ‘in plaats van God’. Zie ook
Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 31.

43Gnapheus, Hypocrisis (1564), III.1, fol. C6r. 1544 heeft de rozenkrans niet, maar in plaats
daarvan de getijden (gebeden die over de dag verspreid op een vast uur gezegd of gezongen worden
door monniken, priesters), wat alleen op kloosterlingen wijst en niet op katholieke gelovigen in het
algemeen. Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 39: ‘atque horarias / Obmurmurans Deo preces’.

44Zie Gnapheus, Hypocrisis (1564), III.2, fol. C6v: ‘HYPOCRISIS: [...] Asperge nos, Deus,
hyssopo, et lavato nos. / ATE: Lavato nos. ALECTO: Ut super nivem dealbemur’. Gnapheus,
Hypocrisis (1544), fol. 40 is iets beknopter: ‘Asperge nos, deus, hyssopo et lavato nos’. In de
tweede druk van 1564 is het ritueel dus herkenbaarder gemaakt. De tekst van het ‘Asperges me’
luidt: ‘Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor’.

45Voor voorbeelden van afbeeldingen van typische katholieke gelovigen, zie Scribner, For the
Sake of Simple Folk , p. 76, 107, 198, 200, 203.

46Zie bijvoorbeeld III.1, waar de Wraakgodin Ate het publiek over Hypocrisis’ verkleedpartij
en kostuum inlicht (wellicht een beschrijving van een interieurscène, die ook voor het publiek
zichtbaar was; of Ate vertelt het publiek wat zij zich moeten voorstellen, dat Hypocrisis zich
binnen omkleedt en opmaakt voor de rechtszaak). Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C6r: ‘Wat is
de reden dat zij een sneeuwwitte jurk draagt?’ (‘Quid, quod nive hybernia albior vestitus est?’).
En een ‘witte bruidssluier’ (‘candido (...) flammeo’) (Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C4r).
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Afbeelding 9.1: Stereotiepe katholieke gelovigen met rozenkransen. Hans
Sachs, Evangelische und katholische Predigt (Nürnberg: Wolfgang Formschnei-
der, 1529). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung vom 2005-02-11.
<www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>

bijbetekenis van zuiverheid die ermee verbonden was in zijn Lof der Zotheid,
wanneer hij de pausen, bisschoppen en kardinalen op de hak neemt: hun gedrag
stemt volstrekt niet overeen met de witte mantels die hun onschuld zouden
moeten verbeelden.

Dus als zo iemand bedenkt wat een stralende sneeuwwitte albe be-
tekent, namelijk een leven dat van alle smetten vrij is [...] zou hij
dan niet triest en onrustig leven? Maar nu weiden ze zichzelf en
nemen het ervan. De zorg voor hun schaapjes dragen ze ofwel aan
Christus zelf op of schuiven ze af op hun zogenaamde broeders en
vicarissen.47

In de zestiende-eeuwse schilderkunst was het gebruikelijk de abstracte begrip-
pen ‘rooms-katholiek geloof’ en ‘hypocrisie’ af te beelden als een in wit ge-
klede vrouw.48 Bij de laatstgenoemde, hypocrisie, kwamen er wolvenpoten
onder haar witte jurk uit of werd haar lepreuze huid door de witte mantel

47Erasmus, Moriae Encomium, 57 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 170.740-750): Porro si quis per-
pendat, quid linea vestis admoneat, niveo candore insignis, nempe vitam undiquaque inculpatam.
[...] nonne tristem ac sollicitam vitam egerit? At nunc belle faciunt, cum sese pascunt. Caeterum
ovium curam aut ipsi Christo mandant aut in fratres, quos vocant, ac vicarios reiiciunt. Vertaling
van Van Dam, p. 112-113. Zie ook Moriae Encomium 58 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 172.767:
‘[W]at betekent dit sneeuwwitte kleed? Antwoord: een leven van onovertroffen rechtschapenheid’
(Quid sibi vult hic vestitus candor? Nonne summam et eximiam vitae innocentiam?). Vertaling
van Van Dam, p. 113.

48Zie de omschrijvingen van ‘Fede Catholica’ en ‘Hippocresia’ in Ripa, Iconologia of Uytbeel-
dinghen des Verstants.
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verhuld. In het rederijkersdrama Dwerck der Apostelen cap. 3, 4 en 5 (‘De
handelingen van de apostelen, hoofdstuk 3, 4, en 5’, vóór 1539), komen twee
sinnekens op,49 die het legalisme en het materialisme van de Farizeeën en van
de eigentijdse katholieke geestelijkheid belichamen.50 Een van hen, ‘Schoon
Ypocrijt’ (‘Prachtige Huichelaar’), draagt een witte mantel waarop woorden
als armoede, deemoed, devotie en vasten geschreven zijn, maar daaronder is
de acteur verkleed als duivel (vergelijk de wolvenpoten die onder de jurk uit
komen).

Schoon Ypocrijt, gecleedt met wit laken, ront omme met rollen
behanghen, daer alle duechden in gheschreven zijn, te weten, ge-
hoorsaemheyt, reynicheyt, ghewillige armoede, ootmoedicheyt, so-
berheyt, devocie, abstinencie, vasten, ende onder tcleet sal hy ghe-
cleedt zijn ghelijc een duvel, met rollen gheschreven de contrarie
zon-//den van de voorseyde duechden &c.51

Ook het personage Hypocrisis zal van binnen heel anders blijken dan haar
witte mantel suggereert. Tijdens haar verdediging van Psyche zegt Hypocrisis
het volgende over haar uiterlijk: ‘Om maar niet te spreken van de verscheidene
deugden waarmee ik gesierd. Kijk, hier is mijn zedigheid, hier mijn deemoed.
Rond mijn borst gaan geloof, hoop en liefde. [Om ook maar niet te spreken]
van wat deze woorden, mijn gewaad en mijn sluier te betekenen hebben.’52

Net als bij ‘Schoon Ypocrijt’ is haar kleding klaarblijkelijk beschreven met
woorden.53 Na haar ontmaskering in III.3 ziet het personage er heel anders
uit.

APOLLO: [...] Als u de Muzen, de Gratiën en mij, uw zoon, liefheeft
beveel dat deze in purper gekleedde apin zich van al haar opsmuk

ontdoet,
zodat iedereen kan zien hoe smerig zij van binnen is, en zullen oor-

delen
dat zij, die het waagde Psyche te verdedigen, niemand goed doet.54

49Voor de sinnekens, zie paragraaf 4.4. Zie ook Hummelen, De sinnekens in het rederijkers-
drama.

50Waite, Reformers on Stage, p. 131-133; Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama,
1G1.

51Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 43. Zie ook Waite, Reformers on
Stage, p. 132.

52Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D3v: ‘Ut interim ne addam, quibus / Quam varie ornata
sim virtutibus. Hic mea ecce castitas, / Est hic humilitas. Pectus ambiunt fides, spes, charitas, /
Inscriptio haec, lumborum cinctus, flammeum quod arguunt’.

53Vgl. de met goud bestikte, witte mantel van Sophia in Gnapheus’ Morosophus in para-
graaf 6.3.

54Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D4rv: ‘Si item Musas, si Charites, si me denique filium
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Verder wordt het personage Hypocrisis in het stuk vaak gëıdentificeerd met
de schriftgeleerden en Farizeeën (door Matteüs ‘huichelaars’, of te wel hypo-
crieten, genoemd) en roofdieren en geassocieerd met duivels.55 Tijdens de
Reformatie waren dit gebruikelijke allegorieën om de Kerk mee te kenschet-
sen, en ook deze vergelijkingen zullen het publiek op de Rooms-Katholieke
Kerk gewezen hebben.

Wat betekent het voor de interpretatie van het stuk wanneer Hypocrisis
de Kerk representeert? Dat het personage Hypocrisis optreedt als Psyche’s
advocaat voor de rechtbank van de oppergod Jupiter? Dat zij vervolgens zelf
veroordeeld wordt en door duivelse personages de Hellemond in gedreven?
De allegorische betekenis van dit alles moet wel zijn dat het katholicisme de
gelovigen regelrecht naar de hel leidt. Er is voor de gelovige geen genade
binnen de Kerk en geen voorspraak bij God (Jupiter) die ergens toe leidt.

9.4.3 Lutheranisme: het dogma van de mozäısche wet en het evan-
gelie

Al beweerde Staphylus het tegendeel,56 en al neemt Rädle vooral spiritualis-
tisch gedachtegoed waar, toch wordt in Hypocrisis duidelijk een luthers model
van bekering en verlossing gedramatiseerd. Waar het katholicisme de onder-
gang betekent, daar leidt het lutheranisme naar de hemel. In het toneelstuk
wordt een aantal bekende lutherse leerstellingen gedramatiseerd, waarvan het
dogma van de veroordelende kracht van de mozäısche wet en het bevrijdende
evangelie eruit springt.57

In de opdrachtbrief bij de herdruk van 1564 legt Gnapheus uit dat het
dogma over wet en evangelie een belangrijke rol speelt in zijn drama. Hij vertelt
de lezers dat de eerste helft van Hypocrisis doordrenkt is van de mozäısche wet,
het Oude Testament met zijn rechtvaardige God die de mens zijn zonden doet
herkennen en hem angst inboezemt voor de verwachtte straf.

Als u de opbouw van dit werk eens goed zou bekijken, zeer geëerde
heren, dan zou u meteen begrijpen dat mijn enigszins dichterlij-
ke onderwerpskeuze toch volstrekt niet afwijkt van bepaalde zeer

tuum / Ames, iubeto purpuratam hanc simiam cultu exui, / Ut quam turpis sit intus, omnes
videant, atque iudicent, / Temere hanc fecisse, quae Psyches causam ausa sit defendere’. Zie ook
Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. C8v.

55Voor de behandeling van deze motieven, zie paragraaf 10.4. Zie ook Demoed, ‘Morality of
Hypocrisy’.

56Zie paragraaf 8.4.
57De andere lutherse leerstellingen zijn ten eerste dat het geloof goede werken voortbrengt (het

katholieke dogma dat de mens door het doen van goede werken Gods genade en vergeving verwerft
wordt verworpen, zie paragraaf 4.4.1), en ten tweede dat ieder mens, al is hij een heilige, zondig
blijft en verleid kan worden (simul iustus et peccator). Zie noot 28.
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heilige gelijkenissen uit de echte Evangelische leer.

Want wat betreft het tragische deel [van de tragikomedie] dat de wet
en het opschepperige vertrouwen en oordeel dat wij hebben over de
door ons uitverkoren werken behandelt (in de persoon van Hypo-
crisis en haar volgelingen), doe ik toch zeker niets anders dan de
aangemeten vroomheid van zo’n farizeeër uit de evangeliën en de
uiterlijke schijn van zijn deugden waarmee het volk van hypocrie-
ten gewoonlijk op verschillende manieren loopt te pralen, door te
prikken, op de hak te nemen en als het ware aan de Wraakgodinnen
over te dragen om aangepakt te worden zoals ze verdienen?

En dan laat ik buiten beschouwing dat ik hier die uitstekende gelij-
kenissen over de witgepleisterde graven en het talent dat onder de
grond begraven wordt als het ware voor ogen stel.58

De tweede helft van het toneelstuk is gewijd aan het evangelie, het Nieuwe
Testament en zijn barmhartige en vergevende God.

Daar staat tegenover dat waar ik in het Komische deel van dit ge-
schrift die andere passage behandel over oprecht berouw en geloof
in Christus (in de persoon van de berouwvolle Psyche, die troost
vindt bij de dood van Christus), ik toch zeker het berouw van die
Tollenaar uit dezelfde gelijkenis en ook van de verloren zoon, de
helende biecht en vergeving van alle zonden in Christus, schets tot
aan de vreugdevolle ontknoping van deze tragikomedie, en dat ik
wil dat alle zondaren die vergelijkbaar zijn met die Tollenaar of met
een van de gekruisigde dieven, vol goede hoop zijn over hun redding
die zij in Christus verkregen hebben, als zij tenminste geleid wor-
den door oprecht berouw over hun vroegere levenswijze en geloof
hechten aan het Evangelie?59

58Voor het de gelijkenis van het begraven talent zie Mat 25:14-30, zie ook paragraaf 5.5.1; voor
de ‘witgepleisterde graven’, zie ook paragraaf 10.4; ze worden genoemd in Mt 23:27.

Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rv: ‘Iam vero si scripti huius constitutionem accuratè
expenderitis, Viri ornatissimi, re ipsa quidem comperietis, hoc nostrum argumentum quantumvis
Poëticum, a sanctissimis quibusdam doctrinae vere Evangelicae parabolis minime tamen abludere.

Etenim, quod Tragicam eius partem attinet, in qua de lege, de iactata operum a nobis electorum
fiducia et iudicio (quamvis sub Hypocrisis et asseclarum ipsius persona) agitur, quid aliud quaeso,
quam Pharisaei illius Evangelici simulatam pietatem, et externam illam virtutum ipsius larvam,
ab Hypocritarum gente varie iactari solitam prodo, traduco, et vel Diris agitanda, ut merentur,
trado?

Taceo, insignes illas de sepulcris dealbatis, et talento terra defosso parabolas veluti sub oculos
per exempla hic nobis poni.

59Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rv: ‘Contra vero ubi in Comica huius scripti parte
locum illum alterum de vera poenitentia, et fide in Christum (sub poenitentis et in eiusdem
Christi perlitatione acquiescentis Psyches persona) tracto, an non Publicani illius ex eadem illa
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Vanaf het moment dat Psyche van de huisgod (Genius) gehoord heeft dat ze
voor de rechtbank van Jupiter moet verschijnen, is zij bang en wanhopig. Dit
is een allgorische representatie van de angst waarmee de rechtvaardige God
zoals Hij beschreven wordt in het Oude Testament de gelovige vervult. De
Genius weet te voorkomen dat zij haar plan om zelfmoord te plegen uitvoert.
Zijn bemoedigende woorden doen denken aan Luthers opvattingen over de
wet en het evangelie.60 Hij vertelt Psyche over de barmhartige God uit het
evangelie die zelfs de grootste misdadigers genade schenkt; zij gelooft veeleer
in de rechtvaardige God uit het Oude Testament die zondaars straft.

GENIUS: [...] Waar ben je toch zo bang voor?
PSYCHE: De woede van Jupiter. Ook mijn geweten jaagt me angst

aan.
GENIUS: Je zit er helemaal naast. Want Jupiter wordt niet gauw

boos
en hij heeft wel wat beters te doen dan jou te vernietigen,
behalve wanneer je door je eigen toedoen te gronde gaat.
PSYCHE: Mijn eigen misdaden zullen mij zeker veroordelen.
GENIUS: Welnee, maar al te graag schenkt God zijn vergevingsge-

zindheid zelfs aan de grootste zondaars.
Het zou goddeloos zijn over je vader te denken
dat zijn strengheid groter is dan zijn genade.61

Parabola et filii quoque prodigi resipiscentiam, salutarem confessionem, et peccatorum omnium
condonationem in Christo, ad laetissimam usque fabulae huius catastrophen prosequor, et omnêıs
adeo vel Publicano illi, vel Latronum alteri similes peccatores, de sua salute in Christo parta,
quàm optimè sperare iubeo, si modo vera ante actae vitae poenitentia ducantur, atque Evangelio
credant?’

In deze passage uit de opdracht vermeldt Gnapheus onder meer de gelijkenis van de verloren
zoon. En hij lijkt ook daadwerkelijk gebruik gemaakt te hebben van deze gelijkenis en de lutherse
uitleg daarvan. In het stuk worden namelijk vrijwel letterlijke toespelingen gemaakt op Melancht-
hons Bijbelcommentaar (Postilla) bij de gelijkenissen uit Lucas 15. Vergelijk de ondertitel van
de herdruk met Melanchthons uitleg van de gelijkenis van de verloren zoon. Hypocrisis gaat
‘over Psyche, dat wil zeggen de ziel van de zondige mens, die de geschenken van haar verstand
voor wellust en arrogantie en de verdrukking van het fatsoenlijke onderwijs en de ware godsdienst
misbruikt’ (‘deque Psyches, hoc est, animae hominis peccatoris, ingenii sui dotibus ad luxum et
fastum, ad honestorum studiorum et Religionis verae oppressionem abutentis’).Gnapheus, Hypo-
crisis (1564), fol. A1r. In III.3 komt het dotibus ingenii nog twee keer terug in Apollo’s aanklacht
(fol. C8r en C8v). Melanchthon schrijft dat de verloren zoon misbruik maakt van de geschenken
van God, waaronder zijn gezondheid, de geschenken van het verstand, zijn spraakvermogen en
eruditie. Melanchthon, Philippi Melanthonis Opera omnia (CR), dl. 25, col 72: ‘Sumus autem
adhuc nos omnes tales prodigi, ingrati Deo, abutentes donis Dei, valetudine, dotibus ingenii, usu
sermonis, eruditione, et omnibus aliis beneficiis Dei, corporalibus et spiritualibus’.

60Over het dogma van wet en evangelie, zie paragraaf 9.4.3 en 8.5. Zie ook Beutel, Luther
Handbuch, p. 370 en Lohse, Martin Luther , p. 154-155, 164-165.

61Gnapheus, Hypocrisis (1544), I.4, fol. 21-22: ‘GENIUS: [...] Quid pertimes? / PSYCHE:
Iovis iram. Tum, me conscientia territat. / GENIUS: Erras. Ad iram Iupiter quia tardus est. /
Quo fit, nihil ut minus, quam te ille perdere / Velit, nisi te tuapte sponte is perditum. / PSYCHE:
Atqui mea me condemnant scelera. GENIUS: Sed Deus / Gaudet, suam benignitatem in maximis
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In het tweede bedrijf wordt Hypocrisis overgehaald om Psyche te verdedigen.
In het derde bedrijf vindt de rechtszaak plaats (II.3). Hypocrisis weet Jupiter
niet van Psyche’s onschuld, of misschien toch ‘de zeer lichte schuld’, te over-
tuigen.62 Ook haar eigen persoon en daden leggen geen gewicht in de schaal,
maar Hypocrisis wordt zelf veroordeeld en bestraft. Psyche daarentegen zoekt
een veilig heenkomen bij het ‘altaar van Barmhartigheid’ (ara Misericordi-
ae). Dit decorstuk en de bijkomende handeling van de acteur Psyche, moeten
gëınterpreteerd worden als Psyche’s berouw over haar zondige leven met Cupi-
do en een beroep op Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheid zal inderdaad
groter blijken dan zijn rechtvaardigheid, want in de volgende scène (II.4) leest
Mercurius het oordeel voor en Psyche wordt vrijgesproken.

MERCURIUS: [...] daarom heeft de hoogste Vader besloten,
dat zijn mildheid groter is dan zijn rechtvaardigheid,
maar alleen onder deze voorwaarde dat je het bed van Cupido
zult afwijzen. Ook moet je Berouw zover zien te krijgen,
dat ze jou de weg wil wijzen naar de Litae, Jupiters kinderen.63

Tot nog toe had Psyche het doodsbenauwd, maar nu vreest zij God niet langer,
maar heeft ze Hem lief en omarmt ze Zijn uitspraak.64 In tegenstelling tot in
de eerste helft van de tragikomedie, blijkt ze in de volgende scène opgelucht
en vrolijk.

PSYCHE: Wat ben ik blij dat ik van deze angst verlost ben,
want ik balanceerde op de rand van de afgrond. Ik geef toe
dat ik dit aan mijn eigen Hypocrisie te danken had,
omdat zij me aanraadde onbekommerd door het leven te gaan.
Nu kom ik op adem bij de genade van de vrome vader,
mij gegeven door zijn zoon, omdat hij toch de smekeling
bij het altaar van Barmhartigheid liefdevol helpt.65

/ Etiam peccatis clariorem reddere. / Hoc impium sit, de parente credere, / Quod gratiae, illius
rigor praeponderet’.

62Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D3v: ‘HYPOCRISIS: [...] Dat zijn de dingen, rechters, die
ik ter verdediging van de onschuld - of misschien de zeer lichte schuld - van Psyche van plan was
te zeggen’ (‘Haec ea sunt, ô Iudices, quae pro innocentia / Vel admodum levi culpa Psyches, pro
re modo dicere / Visum fuit’).

63Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 54: ‘Hinc passus est pater optimus, clementiam / Suam
superiorem esse iustitia sua, / Sed non sine hac lege, ut Cupidinis thoro / Renuncies. Metanaeam
eo quoque moveas, / Ut ad Litas, proles Iovis, dux sit tibi / Habes, tibi quid facto opus sit’.

64Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 54: ‘PSYCHE: Ja, ik houd van mijn Vader, en verheugd
omarm ik zijn uitspraak’ (‘Euge, amo / Patrem et suam amplector lubens sententiam’).

65Gnapheus, Hypocrisis (1544), III.5, fol. A3rvfol. 54-55: PSYCHE: Quam gaudeo, quod hoc
metu levata sum. / Nam vita de pilo mihi pendebat, id / Quod hypocrisi debere me fateor meae,
/ Quia illa iussit viverem securius. / Respiro nunc ad gratiam pii patris / Per filium partam mihi,
ut qui opem tulit / In Misericordiae ara, amanter supplici.
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Vanaf dat moment is Psyche wat de lutheranen een ‘gerechtvaardigde’ en ‘her-
boren’ gelovige zouden noemen en pas dan begint het geloof zijn vruchten
af te werpen. Als gerechtvaardigde gaat zij vanzelf goede werken doen. Dit
uit zich meteen doordat ze in IV.2 vrijgevig geld geeft aan de armen die ze
tegenkomt.66

Het lijkt erop dat Gnapheus’ Hypocrisis de leer van Luther brengt in dra-
matische vorm. Het toneelstuk voert de spanning op tussen de veroordelende
wet en het bevrijdende evangelie. Dit blijkt uit de tegenstelling tussen Gods
‘strengheid’ en ‘genade’, zijn ‘rechtvaardigheid’ en ‘mildheid’. Voor ongelet-
terden wordt deze tegenstelling inzichtelijk gemaakt op het toneel met het
‘Altaar van Barmhartigheid’, waar Psyche in III.3 haar toevlucht toe neemt,
en door Psyche’s angst in de eerste helft van het drama en haar blijdschap in
de tweede helft.67

9.4.4 Iconoclastische sentimenten

Het moge duidelijk zijn dat in Hypocrisis het lutherse model van bekering en
verlossing gedramatiseerd wordt, maar het stuk bevat een aantal elementen die
te radicaal zijn voor het strikte lutheranisme. In II.3 lijkt Gnapheus Luthers
laconieke en milde houding ten opzichte van beeldenverering te bekritiseren
en de meer radicale, iconoclastische sentimenten van Karlstadt en Zwingli te
propageren.

Zoals gezegd heeft Gnapheus ervoor gezorgd dat zijn publiek het personage
Hypocrisis gemakkelijk kon herkennen als de Rooms-Katholieke Kerk.68 Voor
de lezerspubliek maakte hij dat duidelijk met toespelingen in de tekst zelf: het
personage Hypocrisis noemde nonnen, monniken, bisschoppen en Jezüıeten
als haar volgelingen.69 Voor de toeschouwers tijdens een opvoering deed hij
dat door visuele elementen als kostuums (het witte onderkleed, de albe, en
de nonnenkap), handelingen (zoals het bidden met de rozenkrans) en door de
beschrijving van een typisch, rijk versierd katholiek kerkgebouw.

Hier laat ik mijn ogen gaan over het prachtige schilderwerk,
de beelden, de rijke kleding van de priesters en het offergerei.
De welluidendheid van muziekinstrumenten streelt de oren.70

66Voor deze scène, zie paragraaf 9.3.
67Zie ook paragraaf 8.5.
68Zie paragraaf 9.4.2.
69Zie paragraaf 9.4.2.
70Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C3r: ‘Oculi et pascuntur hic pictura nobili, / Statuis,

panoplia flaminum, atque re sacra. / Aureis demulcent organôn modulamina’. Zie ook para-
graaf 9.4.2.
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Gnapheus lijkt een kritische kanttekening te plaatsen bij de milde houding
tegenover beeldenverering binnen het lutheranisme. Zwingli en later Calvijn
zouden veel meer gekant zijn tegen afbeeldingen in de kerk dan Luther, en
tijdens Luthers afwezigheid voerde Karlstadt in 1522 verstrekkende hervor-
mingen door in Wittenberg, waaronder het verwijderen van beelden uit kerk-
gebouwen. Dit leidde tot een conflict met Luther die vond dat het nog te vroeg
was voor zulke ingrijpende veranderingen. Karlstadt vertrok en was rond 1524
voor korte tijd voorganger van een kleine gemeente op het platteland. Hij
pleitte tegen speciale kleding voor de geestelijkheid en liet beelden en orgels
uit de kerkgebouwen verwijderen.

Gnapheus associeert de priesterkleding (panoplia flaminum), de beelden en
de orgelmuziek (organôn modulamina) met een negatief personage dat uitein-
delijk ten onder gaat.71 Zo maakt Gnapheus duidelijk dat ze afkeurenswaardig
zijn en lijkt hij - juist door de combinatie van kleding en orgel - aan te sluiten
bij de ideeën van Karlstadt. Deze bijna iconoclastische sentimenten (schilde-
rijen, beelden en priesterlijke gewaden worden impliciet afgewezen) betreffen
in de eerste plaats het katholicisme, maar het is niet onmogelijk dat Gnaphe-
us tevens de lutherse kerk waar beeldenverering oogluikend toegestaan werd
bekritiseerde.

9.5 Een opvoering van Hypocrisis in Bazel

Felix Platter (1536-1567), zoon van Thomas Platter (1499-1582), docent aan
de Latijnse school in Bazel, deelt in zijn dagboek mee dat hij meegespeeld heeft
in Gnapheus’ Hypocrisis. De opvoering vond waarschijnlijk plaats rond 1546,
twee jaar nadat het stuk in Bazel in druk verschenen was.72 Felix Platter was
toen ongeveer 10 jaar oud en hij had dan ook een kleine rol: hij zong mee in
het koor van Muzen en Gratiën. Een van de hoofdrollen werd gespeeld door de
drie jaar oudere Theodor Zwinger.73 Blijkbaar zijn het niet alleen leerlingen
uit de hogere klassen die de stukken opvoerden voor een publiek dat voor een
groot deel bestond uit de jongere leerlingen, maar speelden ook jongens uit de
lagere klassen mee, met een kleinere rol.

Mijn vader liet op school Hypocrisis opvoeren. Ik was daarin een

71Voor een prent waarop katholieke geestelijken gelovigen proberen te verleiden met muziek, zie
Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 76.

72Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 79: ‘BASILEAE APUD BAR- / ptholomeum Vuesthe-
merum, Anno / M. D. XLIIII. Mense / Augusto’.

73Felix Platter schrijft dat de hoofdrollen (Psyche en Hypocrisis) gespeeld werden door Zwinger
(Zwingerus, later hoogleraar geneeskunde in Bazel, 1533-1588) die drie jaar ouder was, en de
verder onbekende ‘Scalerus’. Voor Zwinger, zie ADB 45, p. 543-544. Zie ook Platter, Tagebuch,
ed. Lötscher, p. 83.
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van de Gratiën. Ze trokken mij de kleren van Gertrudt, de dochter
van Herwagen, aan, die te lang voor mij waren en omdat ik toen
we door de stad gingen de kleren niet omhoog kon houden en ze
nogal vies werden, moest ik op de Vismarkt in het huis van mijn
kleermaker degenen die rondtrokken verlaten en daar de modder van
de zoom wassen. Zwinger speelde Psyche, Scalerus Hypocrisis. Het
ging goed, alleen ging het op het laatst regenen, wat de opvoering
bedierf en van ons verzopen katjes maakte.74

Dit is bij mijn weten het enige ooggetuigenverslag van een opvoering van een
van Gnapheus’ stukken. Uit het verslag blijkt dat de opvoering een succes
was, totdat het halverwege de voorstelling begon te regenen. In Bazel duldde
het publiek dus een toneelstuk met een lutherse en antikatholieke boodschap.

Wat op Felix Platter blijkbaar de meeste indruk heeft gemaakt was dat hij
voor zijn rol als een van de Gratiën de jurk van zijn buurmeisje moest aantrek-
ken. De humanistische toneelschrijvers vermelden in hun opdrachten vaak het
nut voor de leerlingen van het opvoeren van Latijnse stukken: de morele bood-
schap die ze in de stukken verpakken zou veel beter blijven hangen wanneer
de leerlingen zelf meespelen.75 Felix Platter, en met hem waarschijnlijk veel
meer jonge toneelspelers, had geen oog voor de boodschap van het stuk. De
bron is dan ook van weinig waarde voor deze studie naar het publiekseffect en
de reformatorische boodschap van Gnapheus’ drama’s. Wel maakt dit verslag
van de beleving van één jonge speler de praktijk van een opvoering op een
Latijnse school tastbaarder.

9.6 De herdruk uit 1564 als polemisch pamflet tegen Staphy-
lus

Toen Gnapheus eenmaal in Emden in Oost-Friesland verbleef, liet hij een aan-
tal van zijn Latijnse toneelstukken opnieuw uitgeven, onder andere Hypocrisis.

74Platter, Tagebuch, ed. Lötscher, p. 83-84: ‘Mein vatter spilt in der schül die Hippocrisin,
dorin war ich ein Gratia. Man legt mir der Herwagenen dochter Gertrudt kleider an, die mir zelang,
also dass ich im umher zien durch die stat die kleider nicht aufheben kont und seer verwiestet,
müsst auf dem Fischmerckt in meins schniders haus, von denen so umzogen, abwichen und doselbst
die fie[u]s weschen. Zwingerus war die Psiche, Scalerus die Hippocrisis. Gieng wol ab, allein der
regen kan zelest, welcher das spil verderbt und macht, dass wir uns verwüsten’. Voor een Engelse
parafrase van de passage, zie McConaughy, The school drama, p. 66-67: ‘My father played in
the school the Hippocrisis, in which I was one of the Graces. They dressed me in Herwagen’s
daughter Gertrude’s clothes, which were too long for me, and in going about through the town
I could not hold them up, so they were greatly damaged. The affair went off very well, but the
rain came at last and spoiled the play’. Zie ook Creizenach, Geschichte des neueren Dramas, p.
148: ‘Über eine Aufführung dieses Dramas in Bazel berichtet Platter S. 144; sie fand unter freien
Himmel statt und wurde durch eine Regenguss unterbrochen’.

75Parente, Religious Drama, p. 9-10, 19-23. Bloemendal, Spiegel, p. 36-37.
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Het strijddrama werd in 1564 herdrukt in Wittenberg, een stad die symbool
staat voor het lutheranisme. De herdruk verschilt behoorlijk van de oorspron-
kelijke tekst uit 1544. Hieruit blijkt dat het commentaar van Staphylus Gna-
pheus dus toch ter harte ging. Een van de passages waarop hij veel kritiek
gekregen had (IV.5), heeft hij bijvoorbeeld bijna onherkenbaar veranderd.76

Gnapheus schreef een nieuwe opdrachtbrief bij de herdruk waarin hij zijn
verweerschrift Antilogia nog eens dunnetjes overdoet.77 Hij richtte zich hoogst-
waarschijnlijk in het bijzonder op de Duitse lutherse elite in Wittenberg,78 en
lijkt rehabilitatie binnen de lutherse gemeenschap beoogd te hebben.

De brief is niet alleen een lange apologie, maar ook een rechtstreekse aanval
op Staphylus. De herdruk werd uitgegeven in het jaar van Staphylus’ dood.
Gnapheus hoopt dat hij even hard gestraft wordt als het personage Hypocrisis.

Omdat Staphylus (een mens die bezeten is door haat voor mij)
dit alles niet ziet, of liever, veinst het niet te zien, wat moet ik
anders denken, dan dat hij een zeer grote valse aanklager is van
andermans werk en dat hij het blijkbaar niet kan verdragen ook
zijn eigen Hypocrisie ontmaskerd te zien worden, zoals het verdient
behandeld, en bovendien aan de Wraakgodinnen overgeleverd om
het te mishandelen.

Ik hoop dat hij dit zeer onwaardige lot ook zelf liever nu dan later
eens mag smaken, zo niet omdat hij mij jaren geleden geheel onver-
diend heeft nagezeten met zijn valse beschuldigingen, dan wel omdat
hij nog niet zo lang geleden de ware overtuiging van de christelij-
ke religie als afvallige verlaten heeft voor de partij van de Roomse
Antichrist.79

76Voor de veranderingen in IV.5, zie Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’. Ook V.5 werd volledig
veranderd, waarschijnlijk vanwege een van de aanklachten tijdens het proces. Zie paragraaf 8.4.
Buiten dit soort inhoudelijke veranderingen op theologisch gebied zijn op tal van plaatsen gram-
maticale onduidelijkheden aangepast, die de tekst veel beter leesbaar maken.

77Zie paragraaf 2.4.3 en 8.5. Gnapheus gaat in de opdracht in op dezelfde aanklacht die hij
in zijn Antilogia behandelde: hij zou bepaalde lutherse speerpunten expres achterwege gelaten
hebben, zoals de leerstelling over wet en evangelie. Zie paragraaf 8.4.

78Dat doet hij onder meer door typisch Nederlandse elementen, waar een Duits publiek min-
der bekend mee geweest zal zijn en die het minder op waarde kon schatten, te verwijderen, zie
paragraaf 4.4.

79Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A5rv: ‘Haec omnia cum non videat, aut certe videre dis-
simulet Staphylus, homo mei odio nimium lymphatus, quid aliud cogitem, quam alieni laboris
calumniatorem eum esse maximum, pariterque eum hoc multo indignissime ferre, quod suam quo-
que Hypocrisin hic detectam non solum pro meritis agitari, sed Diris insuper ultricibus cruciandam
dari videat.

Quam sortem longe indignissimam utinam ipse non etiam serio in seipso aliquando experiatur,
si non ob hoc, quod calumniose adeo annis superioribus me praeter meritum persequutus sit,
sed quod non ita dudum a vera religionis Christianae professione ad Antichristi Romani partes
transfuga defecerit’.
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In de opdrachtbrief verbindt Gnapheus de inhoud van het toneelstuk met het
ketterproces en excommunicatie, daarmee geeft hij het drama een nieuwe la-
ding. Het personage Hypocrisis representeert nog steeds de Rooms-Katholieke
Kerk,80 maar nu wordt ook Staphylus geassocieerd met Hypocrisis. Dat doet
Gnapheus in de eerste plaats omdat Staphylus volgens hem een hypocriet was,
die hem onschuldig veroordeeld heeft en deed alsof hij niet begreep dat Gna-
pheus lutherse leerstellingen dramatiseerde in Hypocrisis. Ten tweede omdat
Staphylus inmiddels weer katholiek geworden was en de lutherse kerk de rug
toegekeerd had. Hij had zich ontpopt tot een fel tegenstander van het lu-
theranisme en was als polemiekenschrijver verwikkeld in een pennenstrijd met
lutheranen als Melanchthon.

Maar ten tijde van het proces was Staphylus nog lutheraan. Het is mogelijk
dat Gnapheus, door de lutherse theoloog Staphylus met Hypocrisis en de Kerk
te identificeren, ageert tegen de uitwassen van de gevestigde lutherse kerk
in Oost-Pruisen. Geheel in overeenstemming met zijn Antilogia (uitgegeven
in 1551), zou Gnapheus zo impliciet partij kiezen tegen tegen het gevestigde
lutheranisme dat in zijn ogen trekjes begon te vertonen van de door hem gehate
Rooms-Katholieke Kerk.81 De vereenzelviging van het katholicisme met het
gevestigde lutheranisme was niet nieuw:

The second generation of reformers returned to scholasticism, howe-
ver, or more precisely, modified the scholastic method for their own
purposes. Thus Sebastian Franck called Lutherans “the new scho-
lastics,” and Sebastian Castellio accused Calvinists of reviving the
“sophistries of Sorbonne.”82

Of Hypocrisis nu de gevestigde lutherse kerk representeerde of niet, toentertijd
zag men de herdruk van Hypocrisis blijkbaar niet als kritiek op de ‘nieuwe
scholastiek’ van het lutheranisme. Gnapheus deed dan ook zijn best om het
stuk zo luthers mogelijk te maken en zijn lutherse publiek zoveel mogelijk
tegemoet te komen. Zoals gezegd verwijderde of wijzigde hij passages waarop
hij veel kritiek gekregen had. Blijkbaar was hij er toch niet helemaal zeker van
dat het stuk zonder deze aanpassingen geaccepteerd zou worden in Luthers
stad Wittenberg, waar het gedrukt werd.

80De herdruk bevat dezelfde sleutelwoorden, beelden en typische handelingen die wijzen op de
Kerk. Zie paragraaf 9.4.2.

81Zie paragraaf 1.1.
82Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 39-40. Vgl. ook de term “‘Lutheropapismus”’

die A Lasco bezigde voor de lutheranen in Koningsbergen (Gnapheus, Aembdanae Civitatis
>Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8). Zie paragraaf 2.5. Ook Gnapheus maakt een dergelijke ver-
gelijking in Antilogia, zie paragraaf 1.1.
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9.7 Conclusie

Hypocrisis is Gnapheus’ meest uitgesproken en ondubbelzinnige drama. In het
lutherse Koningsbergen kreeg hij eindelijk de kans om de Rooms-Katholieke
Kerk rechtstreeks aan te vallen. Dat Hypocrisis ook een lutherse geloofsbelij-
denis dramatiseert lijkt op het eerste gezicht minder aannemelijk: Gnapheus
werd namelijk onder meer op grond van dit toneelstuk door een lutherse recht-
bank veroordeeld wegens ketterij. Toch is het toneelstuk niet zo radicaal als
de aanklachten en de rechtszaak doen vermoeden, en in de officiële excom-
municatie zijn de bewijzen die Staphylus aan Hypocrisis ontleende dan ook
verdwenen.

In de tragikomedie worden wel degelijk typisch lutherse leerstellingen op
het toneel gebracht. Zo wordt tijdens Psyche’s allegorische reis van zonde
naar genade het lutherse dogma van de wet en het evangelie gedramatiseerd.
Wanneer Psyche zich moet verantwoorden voor haar zonden, vreest zij Gods
bestraffing. Haar angst staat symbool voor het effect dat kennis van de mo-
zäısche wet, die inzicht geeft in de begane zonde, doorgaans heeft op gelovigen.
Maar Psyche wordt ook gewezen op Gods barmhartigheid en zij neemt haar
toevlucht tot het altaar van Barmhartigheid. Dit rekwisiet en de bijkomende
handeling staan voor het troostende evangelie, dat de gelovige een barmharti-
ge in plaats van rechtvaardige en straffende God laat zien. Ook hier werd de
Latijnse tekst ondersteund met beelden.

Gnapheus bracht het antikatholicisme en het lutherse gedachtegoed met
alle mogelijke tekstuele, intertextuele en visuele middelen voor het voetlicht.
Op die manier wist hij de semantische en fysieke belemmerende factoren, die
de informatieoverdracht tijdens een opvoering of bij lezing in de weg stonden,
te verminderen. Zo wordt de Rooms-Katholieke Kerk gerepresenteerd door
het personage Hypocrisis. God spreekt het doodsvonnis uit over dit personage
en zij daalt af in de hel, een beeld dat het publiek kende van reformatorische
prenten. Een sterkere visuele aanwijzing dat de katholieke kerk had afgedaan
kon Gnapheus niet maken. Daarmee werden ongetwijfeld alle semantische
hindernissen overwonnen: of de toeschouwers nu Latijn kenden of niet, het
beeld van de hellegang maakte duidelijk dat hier het katholicisme bestreden
werd.

Wel zal hij op deze manier katholieke toeschouwers en lezers hebben af-
gestoten. Zij zullen de lutherse ideeën en de antikatholieke sentimenten in
Hypocrisis weerspreken of verdringen, van bevestiging of het bijstellen van
de eigen mening (reinforcement of minor change) kan geen sprake zijn. Al
heersten ook onder de katholieke bevolking antiklerikale sentimenten, voor ka-
tholieke gelovigen moet een dergelijke afwijzing van de Rooms-Katholieke Kerk
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aanstootgevend en verwerpelijk geweest zijn.
In de termen van Klappers model van beperkte effecten betekent dat dat

de psychologische hindernissen groter zijn geworden in Hypocrisis. Klapper
veronderstelt dat het publiek vooral oog heeft voor wat harmonieert met de
eigen opvattingen en dat het geen geloof hecht aan andere denkbeelden. Door
het katholicisme te bestrijden en verder vrijwel alleen een luthers publiek te
bedienen, sluit Gnapheus veel groepen uit. Maar de tragikomedie sprak niet
uitsluitend lutheranen aan. De inhoud van het toneelstuk mag dan typerend
zijn voor het lutheranisme, hij is niet exclusief luthers. Het sprak een algemeen
evangelisch publiek aan.

Dat in het stuk alleen evangelische opvattingen verkondigd worden, strookt
met de oplage en verspreiding ervan: het werd slechts twee keer gedrukt, in
Bazel en Wittenberg, steden die waren overgegaan tot de nieuwe godsdienst.
Gnapheus lijkt met de herdruk rehabilitatie binnen de lutherse kerk nage-
streefd te hebben. De herdruk zou, naast een afrekening met het katholicisme,
tevens een vereffening met Staphylus en zelfs met het gevestigde lutheranisme
in Koningsbergen kunnen zijn.
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Hoofdstuk 10

De antithese tussen de Kerk en de

evangelische beweging

10.1 Inleiding

De antithese tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de evangelische beweging is
een constante in Gnapheus’ toneelstukken.1 Hij zet twee personages tegenover
elkaar, en steeds representeert de één de Rooms-Katholieke Kerk en moet
de ander met de evangelische beweging gëıdentificeerd worden. De binaire
oppositie tussen de personage en de godsdienstige bijbetekenissen ondersteunt
hij met visuele middelen als kostuums, rekwisieten, decor en handelingen.2 Op
deze manier wordt de boodschap overgebracht aan ongeletterde toeschouwers,
en wordt zij extra verduidelijkt voor mensen die de verwijzingen naar de Kerk
in de sleutelpassages wel begrepen.

In dit hoofdstuk zal blijken dat Gnapheus in zijn drama’s tevens verwijst
naar welbekende motieven en stereotypen uit visuele en volkstalige performa-
tieve media. Daarbij gaat het niet om de intertekstuele verwijzingen naar
populaire genres als het zinnespel en het processiespel, maar om cultuurtek-
sten, dat wil zeggen de ingeburgerde en vanzelfsprekende wijzen van zien en
denken, die in veel verschillende media voorkomen, maar waarvan de specifieke
bronnen verloren zijn.3

1Gnapheus’ Acolastus blijft hier achterwege, omdat het katholicisme en de evangelische be-
weging alleen indirect tegen elkaar uitgespeeld worden. In Acolastus wordt de gelijkenis van de
verloren zoon gedramatiseerd. De jongste zoon staat voor de berouwvolle zondaar en representeert
het lutheranisme; de oudste zoon wordt doorgaans gëıdentificeerd met het katholicisme, maar hij
speelt geen rol in Acolastus. Zie paragraaf 3.4. De oppositie die wel in het stuk aanwezig is
(tussen de goede raadgevers en de slechte sinnekens) is niet godsdienstig. Zie paragraaf 4.4.1.

2Zie bijvoorbeeld paragraaf 9.4.2.
3Meijer, In tekst gevat, p. 33, 39. Zie ook paragraaf 1.7. Voor de genreconventies, zie

hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2.
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Over het algemeen werd de Rooms-Katholieke Kerk in evangelische kringen
gekenmerkt door protserige rijkdom, uiterlijk vertoon en militaire macht; de
evangelische beweging werd juist getypeerd door eenvoud en armoede. Een
bekend voorbeeld van deze alom heersende tegenstelling is het vroeglutherse
pamflet Passional Christi und Antichristi, waarin het eenvoudige leven van
Christus gecontrasteerd wordt met de extravagante levenswijze van de paus.4

Het pamflet bestaat uit 13 paren van houtsneden van Lucas Cranach, waarbij
Melanchthon een uitleg geschreven had. Het werd voor het eerst gepubliceerd
in Wittenberg in 1521. Aan de ene kant werden taferelen uit het leven van
Christus afgebeeld, hier lag de nadruk op zijn nederigheid, eenvoud en niet-
wereldse karakter; aan de andere kant werd de dagelijkse praktijk van het
pausdom geschetst, daar hier werd de trots, praal en hebzucht van de Rooms-
Katholieke Kerk verbeeld).5

Gnapheus toneelstukken hebben, zoals gezegd, dezelfde antithetische struc-
tuur en hij wendt dezelfde positieve en negatieve motieven en stereotypen aan.
Er is sprake van een stijgende lijn. In Eloquentiae Triumphus gaat het nog
niet helemaal goed en in de herdrukken moet dat gecorrigeerd worden. In Mo-
rosophus blijft de tegenstelling nog impliciet: het narrenkostuum, de zotskap
en de ‘filosofenmantel’ wijzen niet direct op de evangelische beweging en de
Kerk. In Hypocrisis haalt Gnapheus alles uit de kast om de katholieke kerk
in een kwaad daglicht te stellen en gebruikt hij beelden die alomtegenwoordig
zijn in de vroeglutherse, antikatholieke pamfletten zoals Passional Christi und
Antichristi.

10.2 Beschaving en boersheid in Eloquentiae Triumphus

In Eloquentiae Triumphus gaat het om de tegenstelling tussen Barbarij, die
de scholastiek vertegenwoordigt, en Welsprekendheid, een allegorische perso-
nificatie van het humanisme. Welsprekendheid, en met haar het humanisme,
wordt geassocieerd met de evangelische beweging.6 Het personage Barbarij
rekent de katholieke geestelijkheid - paus, bisschoppen, monniken en nonnen
- onder zijn volgelingen, 7 en zo worden Barbarij en de scholastiek met het
katholicisme verbonden.

In Eloquentiae Triumphus lijkt de tegenstelling tussen het katholicisme en
het lutheranisme tot een paradox te leiden. De evangelischen identificeerden
de eigen beweging met de pure en eenvoudige vroegchristelijke kerk, die met de

4Zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 149-157.
5Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 155.
6Zie paragraaf 5.3, 5.5.1 en 5.6.
7Zie paragraaf 5.5.1.
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eeuwen door de Rooms-Katholieke Kerk geperverteerd was. Maar in het drama
is het Barbarij - in het stuk de vertegenwoordiger van de scholastiek en de Kerk
- die zich beroept op de eenvoud en de ongeleerde, door God gëınspireerde
wijsheid van Christus’ leerlingen en de apostelen. Het is ongebruikelijk, vooral
bij een evangelisch auteur als Gnapheus, maar in Eloquentiae Triumphus lijkt
het katholicisme gëıdentificeerd te worden met het vroege christendom.

Het uiterlijk van Barbarij draagt bij aan de verwarring. Hij kwam het
toneel op als zot - achterstevoren gezeten op een ezel - en dat kan op twee
verschillende manieren uitgelegd worden: hij was een domme zondaar (waar-
schijnlijk wordt het publiek geacht deze interpretatie hier mee te nemen), of
hij was een eenvoudige wijze.8 De eenvoudige vroege christenen, en met hen
de eigentijdse evangelisch gelovigen, werden vaak met ‘wijze dwazen’ gelijkge-
steld.9 In de druk van 1551 ging Barbarij gehuld in beestenvellen.10 Hiermee
bracht de auteur natuurlijk de wilde, barbaarse stammen als de Gothen in
herinnering, maar het kostuum deed wellicht ook denken aan de profeten en
Johannes de Doper, met wie de evangelischen zich identificeerden. Het kos-
tuum alludeert bijvoorbeeld aan Erasmus’ spreuk Sileni Alcibiadis.11 Deze
spreuk speelt verder overigens geen rol in Eloquentiae Triumphus en de tekst
wordt hier waarschijnlijk niet speciaal geactiveerd, maar het is een voorbeeld
van het veel voorkomende beeld van de eenvoudige, in lompen gehulde gelovige.

In zijn klaagrede noemt het personage Barbarij zijn kwaliteiten: onwetend-
heid, eenvoud, jaloersheid en luiheid.12 Luiheid was een veelgehoord verwijt
in de debatten over onderwijsvernieuwing.13 De scholastici zouden te lui zijn
om te leren, en daarom de studia humanitatis liever veroordelen. Hier gingen
de scholastieke theologen tegenin door de ongeleerdheid en de eenvoud van
de apostelen - en hun eigen eenvoud - te contrasteren met de geleerdheid van
de humanisten.14 In de redevoering van Barbarij wordt gezinspeeld op deze
scholastieke tegenwerping. Barbarij beroept zich op zijn onwetendheid en de
‘eenvoud van de duif’ (columbae / Simplicitas), en roept zo de eenvoud van de
vroegchristelijke kerk voor de geest. De geleerde onwetendheid wordt vaak in

8Zie paragraaf 2.5.3, 5.5 en 10.3. Barbarij wordt tevens omschreven als monster. Dat alludeerde
zonder enige twijfel aan de Kerk, die op reformatorische prenten vaak als als monster uitgebeeld
werd. Zie hoofdstuk 5.5. Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-33, 103, 169-187.

9Zie ook paragraaf 6.3, 7.5.1 en 10.3.
10Zie paragraaf 5.5.
11Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 164.94-98: ‘Eens waren de profeten van dit soort silenen, gekleed

in schapen- en geitenvellen’ (‘Huiusmodi quondam Sileni fuere prophetae [...] ovium et caprarum
amicti pellibus’). En: ‘Johannes de Doper, die zich kleedde in een kamelenhuid met een riem van
beestenvellen gemaakt, was zo’n sileen’ (‘Huiusmodi Silenus fuit Ioannes Baptista, qui camelorum
tectus pilis, zona cinctus pellicea [...]’). Zie ook paragraaf 5.5.

12Zie ook paragraaf 5.5.1.
13Zie paragraaf 5.4.
14Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15.
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verband gebracht met de nog niet gecorrumpeerde, natuurlijke en goddelijke
wijsheid; met de simpelheid van de duif doelt Barbarij in het bijzonder op
Christus en zijn volgelingen.15

Het lijkt erop dat Gnapheus hier de positief gewaardeerde, goddelijke wijs-
heid en eenvoud toekent aan Barbarij, de scholastiek en het katholicisme. In
het reformatorische discours is het juist de evangelische stroming zelf die zich
met de eenvoudige wijsheid van de apostelen identificeert.

Ook vergelijkt Barbarij de aanvoerders van zijn leger met de leerlingen van
Christus: ook Christus zou hen, en niet die schreeuwerige geleerde humanisten,
gekozen hebben.

Maar het berouwt me niet dat ik hen tot kameraden heb,
want de Heiland zou dezelfde mensen gekozen hebben.

God zelf getuigt dat zij veel meer erkenning verdienen,
dan al die Wijzen, die Hij niet zo liefheeft.16

De humanisten reageren, zoals gezegd, op de ‘apostolische eenvoud’ die de scho-
lastici zichzelf toedichten, door onderscheid te gaan maken tussen de ‘eenvoud’
(simplicitas) van de apostelen en de ‘boersheid’ (rusticitas) van de scholasti-
ci.17 Welsprekendheid spreekt in haar rede daarom over de ‘de boerse Barbarij’
(Rustica Barbaries).

Waarschijnlijk is de toespraak van Barbarij ironisch bedoeld. De toeschou-
wers en lezers moeten zijn woorden niet al te serieus nemen: elke tegenwerping
tegen de humanisten is eigenlijk een verkapte lofprijzing, en elke lofprijzing op
zijn eigen volgelingen (zoals de associatie met de eerste christenen en Chris-
tus’ leerlingen) moet met hoongelach ontvangen worden. 18 Dat niet elke
toeschouwer of lezer dat ook deed, blijkt wellicht uit de herdrukken van het
stuk: de passage waarin Barbarij zegt dat Christus dezelfde (eenvoudige en
ongeleerde) volgelingen zou kiezen als hij werd namelijk geschrapt.

10.3 Wijsheid en Dwaasheid in Morosophus

In Morosophus zijn de hoofdrollen weggelegd voor de arrogante astronoom Mo-
rosophus, een ‘dwaze geleerde’ of ‘dwaze wijze’, en de gepersonifieerde Wijsheid
uit de Bijbelboeken Spreuken en Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs. De te-
genstelling tussen ‘wijze dwazen’ en ‘dwaze wijzen’ was een veelvoorkomend

15Mat 10:16. Zie paragraaf 5.5.1.
16Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. A3rv: ‘At non poeniteat talêıs habuisse so-

dalêıs, / Discipulos Soter legerat unde suos. / Quêıs autore Deo debetur gloria maior, / Quam
multis, quos tam non amat ille, sophis’.

17Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 11-12.
18Zie ook paragraaf 5.5.1 en 5.5.1.
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motief. Wijze dwazen mogen er dan uitzien als zotten, maar zij verkondigen
de waarheid. Een voorbeeld van zo’n ‘wijze dwaas’ is Stultitia uit de Moriae
Encomium. ‘Dwaze wijzen’ (Morosophi) zijn pseudo-geleerden die wijsheid
veinzen, zoals de leraren, natuurfilosofen, theologen en monniken uit Erasmus’
satire.

Tijdens de vroege Reformatie worden de rooms-katholieke theologen en
geestelijken vaak gëıdentificeerd met de opschepperige geleerden die eigenlijk
niets weten; de wijze dwazen worden vereenzelvigd met de ongeschoolde evan-
gelische gelovigen. Op het eerste gezicht zijn deze eenvoudige lieden niets
waard in vergelijking met de rijke, prachtig gekleedde katholieke geestelijk-
heid, maar van binnen zijn zij veel vromer. Zij blijken betere christenen te
zijn en hebben meer kennis van de Bijbel dan de geleerde theoloog.

Het personage Sophia is armoedig gekleed, misschien is zij met haar ‘veel-
vormige’ en ‘bontgekleurde’ mantel zelfs gekleed als een zot.19 Zij is een ‘wijze
dwaas’ en personifieert het ware christendom van de evangelische beweging.
Morosophus is juist een rijk gekleed personage. Tegen het einde van het stuk
trekt hij zijn prachtige kostuum uit en blijkt hij daaronder gekleed te gaan als
zot. Hij is een ‘dwaze wijze’, van buiten ziet hij eruit als een geleerde, maar
eigenlijk is hij een dwaas. Het personage Morosophus kreeg twee bijbeteke-
nissen: men kon hem zien als een katholieke, scholastieke theoloog of als een
niet-lutherse dissident.20 De allegorische betekenis van de verwisseling van de
‘filosofenmantel’ voor de narrenkap, is een afwijzing van de scholastiek of van
het spiritualisme.

Omdat Morosophus met de eenvoudige Sophia en de protserige Morosophus
een motief op de planken brengt dat vaker opduikt tijdens de Protestantse
reformaties (Erasmus’ Moriae Encomium werd al genoemd), zal het publiek
bekend geweest zijn met de bijbetekenissen. De boodschap - met name de
verwerping van de scholastiek en het katholicisme - zal hen niet ontgaan zijn.21

Zo wordt op een houtsnede in een vroegluthers pamflet uit de jaren ’20 van
de zestiende eeuw de eenvoudige, maar vrome boerenstand gecontrasteerd met

19Zie paragraaf 6.3.
20Zie paragraaf 7.5.3. Sophia sprak haar walging uit over onderlinge onenigheid die uitgevoch-

ten werd met ‘aforismen, sofismen, spreuken, listen, decreetjes, woordentwisten, dogmatiek en
ceremoniën’ (zie paragraaf 7.5.3). ‘De aforismen’, ‘sofismen’ en de ‘ceremoniën’ wezen op de mid-
deleeuwse scholastiek en het katholicisme; in het toneelstuk nemen de personages ook afstand van
ketterijen en sekten.

21De meer recente bijbetekenis van de ‘dwaze wijzen’ als de spiritualisten die zich afwenden
van het lutheranisme was minder bekend en veel minder diep geworteld. Deze connotatie zal een
marginale rol gespeeld hebben en het publiek zal Morosophus waarschijnlijk eerder bekijken als
een afwijzing van het katholicisme, dan van het spiritualisme.

Ik geef hier alleen antikatholieke en anti-scholastieke voorbeelden, in verband met de tijd ben
ik niet verwoed op zoek gegaan naar lutherse, anti-spiritualistische toneelstukken of prenten, wel
is daar Luthers voorwoord bij het Bijbelboek I Korintiërs. Zie paragraaf 7.5.1.
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Afbeelding 10.1: Hans Sebald Beham, Allegorie auf das Mönchtum
(1521). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung vom 2005-02-11.
<www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>

de weelderige geestelijkheid. Een arme boer - zijn kleding is gescheurd en hij
wordt geflankeerd door de personificatie Armoede (Paupertas) - staat tegen-
over een monnik, die als geestelijke dan wel een gelofte van armoede afgelegd
moet hebben, maar die vastgehouden wordt door Arrogantie, Overvloed en
Hebzucht (Superbia, Luxuria en Avaricia).22 De rollen worden omgedraaid:
de boer is degene die de geestelijke kennis van de Bijbel moet bijbrengen. Le-
ken - boeren of kinderen - zouden het evangelie namelijk veel beter begrijpen
dan de paus, bisschoppen en geleerden.23

Het Nederlandstalige toneelstuk Een tafelspel van twee personagien, te we-
ten de weereltsche gheleerde ende godlicke wijse [...] (1558) heeft eenzelfde
antithetische structuur.24 Hier is de verwaande geleerde daadwerkelijk een
theoloog. Hij wordt de les gelezen door een lutherse ketter, een leek (‘een ghe-
meen burgher’) zonder opleiding. Net als het personage Morosophus draagt
hij waarschijnlijk een toga en ook hier is kleding een betekenisvol motief.

Vrient, de wijsheyt is int habijt niet gheleghen certeyn,
Noch men haeltse pleyn // in universijteyten noch scholen,

22Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 43.
23Beutel, Luther Handbuch, p. 459.
24Voor dit tafelspel, zie Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende

eeuw , p. 196-211.
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Want die clergije men meest siet dolen,
Al sijnse bij die arme iolen // seer gheacht.25

Uiteindelijk moet de ingebeelde geleerde zich gewonnen geven. Kortom, het
lutheranisme zegeviert over het katholicisme in de persoon van een ouderwetse
scholastieke theoloog.

Een laatste voorbeeld dat duidelijk moet maken dat het om een welbekend
motief gaat - en dat misschien zelfs aan de wieg van Morosophus stond - is
de terechtstelling van de priester Jan de Bakker, met wie Gnapheus in 1525
gevangen heeft gezeten.26 Net als de eerste martelaren in de Nederlanden,
twee monniken uit Antwerpen, werd Jan de Bakker eerst officieel ontwijd. Op
het schavot moet hij zijn ‘kerkelijk gewaad’, zijn priestergewaad uittrekken.
Wat daarna gebeurt is minder gebruikelijk, al zijn er meer voorbeelden van
symbolische verkleedpartijen bij terechtstellingen.27

Toen het kerkelijk gewaad hem werd uitgetrokken, legde hij dat als
een vervloekt voorwerp af en zei: “Nu gelijk ik veel beter christen
in deze mijn, hoewel wereldlijke, kleding dan daar even.” Daarna
werd hem een geel doch kort kleed om het lichaam geworpen; en
toen men dit om het lijf schikte, zei hij: “Welaan, dit kleed zal tot
een bespotting zijn met Christus; het is zeer goed.” Op zijn hoofd
plaatste men ook een hoed met oorlappen, van dezelfde kleur, opdat
allen, die hem zagen, hem voor een zot zouden houden. Met dit
vreemde en nieuwe kleed bedekt en geacht als een uitvaagsel der
wereld, luisterde hij met een vrolijk en opgeklaard gelaat naar het
doodvonnis, door de secretaris voorgelezen.

Men trekt hem een narrenpak (een ‘geel doch kort kleed’) aan. Ook schijnt
men hem een zotskap met ezelsoren op te zetten (‘een hoed met oorlappen,
van dezelfde kleur, opdat allen, die hem zagen, hem voor een zot zouden

25Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw , p. 198. ‘iolen’
wordt uitgelegd als ‘domme man’.

26Zie paragraaf 2.2 en 2.5.3.
De tegenstelling tussen de ‘wijze dwaas’ en de ‘dwaze wijze’ is sowieso een terugkerend motief

in martelaarsverhalen. Vaak maken de theologen en inquisiteurs die een ongeschoolde ‘ketter’ aan
een geloofsverhoor onderwerpen, geen schijn van kans. In de martelaarsverhalen blijkt hun kennis
van de Bijbel veel kleiner dan die van de eenvoudige gelovigen die ze ter dood zullen brengen.

27Zie bijvoorbeeld Een vvarachtighe verclaringhe van een wonderlijck batement-spel, dat ge-
speeld is aan het hof van de koning van Spanje. In dit toneelstuk treedt een koopman op die
landen te koop aanbiedt en beweert dat de Nederlanden niet langer in bezit zijn van de koning
van Spanje, omdat ze zich wegens wanbeleid van hem hebben afgekeerd. Aan het slot van het
stuk krijgt hij een fluwelen mantel aan, een muts en een opschrift op zijn borst: ‘Dit is des lants
staet sonder raet’. Vervolgens moet hij knielen op een kussen en wordt hij onthoofd. Met dank
aan dr. Moser die mij dit voorbeeld aandroeg. Verkleedpartijen kwamen blijkbaar voor in toneel-
stukken (Morosophus en Een vvarachtighe verclaringhe van een wonderlijck batement-spel), en
in rituelen rondom terechtstellingen.
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houden’).28 Jan de Bakker wordt verkleed als nar. De zot of nar heeft de con-
notatie van een zondaar die, verslaafd aan drank en vrouwen, ongeciviliseerd
gedrag vertoont.29 Jan de Bakker was, zoals gebruikelijk onder evangelischen
en lutheranen, getrouwd ondanks het feit dat hij priester was en zich gebon-
den had aan het celibaat. Met het narrenpak hebben de autoriteiten willen
laten zien, dat hij een doodgewone ordinaire zondaar is en geen bewonderens-
waardige martelaar voor het nieuwe geloof. Dat hij daarentegen ‘geacht [moet
worden] als een uitvaagsel der wereld’, of zoals Gnapheus in Johannis Pistorii
a Worden [...] Vita schrijft, als mundi peripsema.30

Maar de zot werd niet alleen gezien als gedoemde zondaar, hij kon ook
de vorm aannemen van de eenvoudige, niet gecorrumpeerde, pure wijsheid.
En een groot deel van het publiek dat bij de terechtstelling aanwezig was,
zal het op deze manier opgevat hebben. Zo ook Gnapheus, wanneer hij Jan
de Bakker laat zeggen, nadat deze zijn priestergewaad heeft afgelegd: “Nu
gelijk ik veel beter christen in deze mijn, hoewel wereldlijke, kleding dan daar
even.” En wanneer hem het narrenpak wordt aangetrokken, vergelijkt hij zijn
vernedering met wat Christus moest ondergaan: “Welaan, dit kleed zal tot een
bespotting zijn met Christus; het is zeer goed.” Een vertaling van Gnapheus
‘Euge [...] haec mihi vestis illusioni erit cum Christo: bene habet’. Zodoende
plaatst Gnapheus Jan de Bakker in de traditie van de vroege Christenen die
ook vervolgd en gedood werden.

Gnapheus’ verslag van de terechtstelling van Jan de Bakker werd voor
het eerst gedrukt in 1546, zo’n vijf jaar nadat Morosophus verscheen.31 De
vraag of deze terechtstelling bekend was en meegespeeld kan hebben voor
lezers en toeschouwers is niet te beantwoorden. Net zomin als de vraag of
deze ingrijpende gebeurtenis Gnapheus gëınspireerd heeft tot het schrijven
van Morosophus.

10.4 Praal en armoede in Hypocrisis

In Hypocrisis worden het katholicisme en het lutheranisme tegenover elkaar
gesteld. Hypocrisis’ kostuum en attributen (zoals de witte albe en de rozen-
krans) maken aan iedereen duidelijk dat zij de Kerk vertegenwoordigt, ook
aan ongeletterden die de verwijzingen in de tekst niet begrepen.32 Naast haar

28Zie ook Gnapheus, Een suverlicke ende seer schoone disputacie, in Fredericq, CDI , p. 495:
‘[...] ende zijn clederen zijn hem wtghedaen, ende een gheelen rock aenghedaen, met een gheele
bonette op zijn hooft’.

29Zie bijvoorbeeld Pleij, Het gevleugelde woord, p. 650-658, 664.
30Zie ook paragraaf 2.5.3.
31Zie paragraaf 2.5.3.
32Zie ook paragraaf 9.4.2.
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verschijning wijst ook haar ‘tempel’ op het katholicisme. Dit gebouw, waar
zij aanbeden wordt als een god, of zelfs in plaats van God, wordt omschreven
als een typisch katholieke kerk. Waarschijnlijk werd het middels een interi-
eurscène ook aan het publiek getoond. Tegenover het personage Hypocrisis
staat Psyche, een representant van de gelovige christenen die lange tijd door
de Rooms-Katholieke Kerk verblind zijn, maar tot een nieuwe levenswandel
zijn gekomen: het lutheranisme.33

Hypocrisis’ prachtige verschijning en het rijkversierde kerkgebouw doen
denken aan de pracht en praal waarmee de Rooms-Katholieke Kerk getypeerd
wordt in antikatholieke prenten. Zij staan in schril contrast met het uiterlijk
van Psyche’s latere (lutherse) adviseurs en helpers, en met de huizen waar die
personages vertoeven. Op deze manier wordt het katholicisme afgezet tegen
de eenvoudige en nederige evangelische beweging,34 in Hypocrisis de lutherse
stroming binnen de beweging.35 Ook het contrast tussen de Rooms-Katholieke
Kerk en de evangelische beweging herinnert aan de vroeglutherse pamfletten
waarin deze tegenstelling een rol speelt.36

10.4.1 De representatie van de Kerk in Hypocrisis

Hypocrisis is een satirische aanval op de Kerk. In deze satire wordt het perso-
nage Hypocrisis, en met haar tegelijkertijd de Kerk, op precies dezelfde manier
neergezet als in veel andere media gedaan werd. Gnapheus refereert aan be-
kende motieven en wijzen van representatie van de Kerk, en stelt het personage
gelijk aan de hypocrieten en Farizeeën uit de evangeliën, en hij verdierlijkt en
demoniseert Hypocrisis. Waar Hypocrisis geassocieerd wordt met duivels en
zij uiteindelijk in de hel belandt, daar leit het lutheranisme Psyche naar de
hemel.

Farizeeën

Een van de dingen die opvallen aan het Hypocrisis is dat het de werkheilig-
heid veroordeelt, de goede werken die binnen het katholicisme van gelovigen
gevraagd worden. Uit de dramatis personae kunnen lezers meteen opmaken

33Zie paragraaf 9.4.3.
34In IV.3 vraagt Psyche zich bijvoorbeeld verwonderd af of zij in ‘zo’n nederige plaggenhut’

werkelijk Berouw zal vinden. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. E2v: ‘sub tam humili casa atque
item glebis / Tecto lare’. De ‘plaggenhut’ staat lijnrecht tegenover de katholieke kerk met het
‘prachtige schilderwerk’ en de ‘beelden’.

35Zie paragraaf 9.4.3.
36Zoals het al genoemde pamflet Passional Christi und Antichristi. Zie Scribner, For the Sake

of Simple Folk , p. 149-157. Zie ook paragraaf 10.2.
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dat het personage Hypocrisis de rechtvaardiging door goede werken vertegen-
woordigt.37 In de toneeltekst zelf komen verscheidene opsommingen van goede
werken voor. Bijvoorbeeld wanneer de Wraakgodinnen Hypocrisis proberen te
overtuigen de verdediging van Psyche op zich te nemen (II.3).38 Ze herinneren
haar dan aan haar vele goede werken, zoals haar bedevaarten en de vervolging
en het ter dood brengen van ketters.39 Deze hele redevoering druipt van de
dramatische ironie: de Wraakgodinnen willen de hoofdpersonen Hypocrisis en
Psyche juist de vernieling in helpen, en al hun goede raad is het tegendeel.
Maar Hypocrisis heeft dat niet in de gaten en zij herhaalt Ate’s tactieken in
haar eigen redevoering voor God (Jupiter) in III.3: ze somt de goede werken
van haar cliënt Psyche op.

HYPOCRISIS: [...] waar zijn dan haar beste werken? Waar de
bedevaarten naar het heilige land en Jeruzalem? Waar het loskopen
van de schimmen uit die akelige Hellemond? Waar de palmtakken,
psalmen, wierook en al dit soort godsdienstige handelingen?40

Ook zagen we al dat Hypocrisis een aantal van de katholieke gebruiken en
rituelen op het toneel verricht: ze bidt haar rozenkrans en voert het reini-
gingsritueel ‘Asperges me’ uit, net voordat de rechtszaak begint.41 Vanuit
een evangelisch of luthers standpunt is Hypocrisis’ werkheiligheid niet meer
dan een lege huls, en zullen de goede werken haar uiteindelijk niets helpen.
De strenge, maar inhoudsloze, inachtneming van gebruiken werd ook aan de
schriftgeleerden en Farizeeën toegeschreven. Zij hebben een bijzonder slech-
te naam, doordat Jezus volgens de evangeliën zo tegen hen te keer gaat. In
antiklerikale literatuur werd de katholieke geestelijkheid en de paus vaak ver-
eenzelvigd met de Farizeeën.42

Neem bijvoorbeeld het Nederlandstalige toneelstuk Prochiaen, Coster en
Wever (‘Pastoor, koster en wever’, 1538-1540).43 De pastoor klaagt dat luthe-

37Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A7v: ‘Hypocrisis is de geveinsde werkheiligheid van leven
en godsdienst, zoals is op te maken uit haar naam’ (‘Hypocrisis, Simulata est vitae et religionis
sanctimonia de nomine’).

38Zie ook paragraaf 4.4.1.
39Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C4rv. Deze passage wordt uitgebreid behandeld in para-

graaf 4.4.1. Zie ook II.2, waar Hypocrisis zich erover beklaagt dat zij de situatie waarin ze nu
verkeert toch niet verdiend heeft na ‘al die zorgen, al dat vasten, de psalmen, offers, zang en
liturgieën’. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C2r: ‘tot curas, ieiunia, / Psalmos, flagra, cantus
et liturgias’.

40Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D3r: ‘HYPOCRISIS: [...] ubi tum illius sunt labores
maximi? / Ubi peregrinationes ad Solymorum limina? / Ubi umbrarum ex teterrimi Orci faucibus
redemtio? / Ubi festae frondes, cantus, thura, operosaque omne genus sacra?’

41Zie paragraaf 9.4.2.
42Zie ook paragraaf 3.4.
43Van Dis, Reformatorische rederijkersspelen, p. 162, ll. 405-26. Waite, Reformers on Stage,

p. 127-31.
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ranen, zoals zijn tegenspeler de wever, niet meer komen biechten, niet langer
goede werken doen, zelden bij de kerkdienst aanwezig zijn, geen heiligen meer
vereren, maar tegen de autoriteiten in opstand komen en tenslotte dat ze be-
weren dat priesters als hij schriftgeleerden zijn en Farizeeën (‘Ten vi. Seggen
dat wij Priesters Scrijben zijn en Pharizeen’). Dezelfde vereenzelviging vinden
we ook terug in Luthers geschriften.44

Hypocrisis is niet het eerste werk waarin Gnapheus het motief verwerkt. In
de eerste dialoog van zijn pamflet Troost nemen de gesprekspartners Tobias
and Timotheus de gierigheid van hun pastoor op de korrel: hij mag zich dan
uitgeven voor ‘een goet Euangelisch man’ lijken, maar in werkelijkheid blijkt
hij ‘een groot beueynst hypocrijt ’ te zijn, aangezien hij de zieke Lazarus geen
bezoek brengt.45 Even later vergelijken zij de pastoor en de rooms-katholieke
geestelijkheid in het algemeen met de ‘huichelaars’ en ‘witgepleisterde graven,
die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en an-
dere onreinheden’ uit Matteüs 23.46 Tevens wordt de katholieke geestelijkheid
in adem genoemd met de schriftgeleerden (‘Papen ende scriftgeleerden’), en
zo identificeert Gnapheus de schriftgeleerden en Farizeeën met de eigentijdse
geestelijken.47

De Farizeeën en huichelaars uit Matteüs werden dus vaak verbonden met
de geestelijkheid en de Kerk. Daarom is het aannemelijk dat toeschouwers
het personage Hypocrisis (‘Huichelarij’) alleen al door haar naam onmiddellijk
identificeerden met de Farizeeën, en van daaruit met de inhoudsloze rituelen

44Luther, WA, dl. XXXIX/2, p. 73.12-13: ‘En mocht het zover komen, dat zij zich zelfs
als tirannen gaan gedragen en vrome mensen zullen doden omwille van het woord, dan is de
herder niemand anders dan de duivel in eigen persoon. Toentertijd gedroegen de Farizeeën en
schriftgeleerden zich als zodanig. Nu zijn het paus en bisschoppen, die sinds jaar en dag het
woord naast zich neerleggen in de kerk, en geworden als wolven in plaats daarvan hun eigen
gebruiken opdringen. Nu vervolgen en doden zij zelfs christenen omwille van het woord, dat
zij verplicht waren te onderwijzen. Het zijn pausen, kardinalen en bisschoppen van het ergste
soort, die zich voordoen als bisschoppen, maar in werkelijkheid wolven en zelfs duivels zijn in de
kerk’ (‘Huc si accedat, ut etiam tyranni fiant, et propter verbum occidant pios, Iam nihil amplius
esse Pastor, quam ipse diabolus. At tales fuerunt tunc Pharisaei et Scribae. Nunc autem Papa
et Episcopi, qui iam dudum verbum neglexerunt in Ecclesia, et loco eius suas traditiones, lupi
facti, intruserunt. Nunc etiam persequuntur et occidunt fideles propter verbum, quod ipsi ex
officio docere tenentur. Horribilissima est igitur species ista Papae, Cardinalium, Episcoporum,
qui larvati sunt Episcopi, re vera lupi et ipsi diaboli in Ecclesia’). Het citaat is afkomstig uit een
exegetisch werk over Matteüs, waaruit ook het motto stamt, dat Gnapheus bij Hypocrisis gekozen
heeft en dat geciteerd wordt op de titelpagina van de herdruk uit 1564.

45Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 154: ‘Tobias: Wat hoor ic nv, Ick hadde ghewaent dattet
een goet Euangelisch man gheweest hadde, want hi holt hem so heylichlic opten stoel, dat ick mi
daer af verwonderde, maer ic sie wel dattet niet dan een groot beueynst hypocrijt en is, Hi plach
emmers selfs op die preecstoel dicwils te vercondighen, datmen hem niet sparen en solde, hy wilde
oock int middel vander nacht geerne opstaen van zijn bedde’.

46Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p 155: ‘beueynsde hypocrijten, ende beschilderde grauen’.
47Vgl. Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 158: ‘[...] die Scriben ende Phariseen, die doe ter tijt

alsoo stonden op haer sacrificien, feestdagen, tienden ende offerhanden, ghelijcken Hedens daghes
ons Papen voor dalder heylichste ende weerdichste werc holden, missen ende ghetijen te lesen,
ende den heilighen dach te vieren’.
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van de katholieke kerk. Ook lezers werden meteen attent gemaakt op de evan-
gelische inhoud van het stuk. Op de eerste pagina springt de titel Hypocrisis
hen meteen tegemoet. In de herdruk van 1564 maakt Gnapheus nog eens extra
duidelijk dat het om een antikatholiek toneelstuk gaat, door de Farizeeën op
de titelpagina al te noemen.

Hypocrisis. Een tragikomedie over de valse Godsdienstigheid, de
geveinsde Leer en de bestraffing van een buitengewoon farizëısche
Huichelarij.48

Het motto op dezelfde pagina, een passage uit Matteüs, maakt de identifi-
catie compleet: ‘Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie
lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol
liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor
de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en
wetsverachting zijn’.49

Dier-allegorieën

In de rechtspraakscène ‘verdierlijkt’ Gnapheus het personage Hypocrisis, en zo
de Kerk. Tegen het einde van de scène wordt Hypocrisis gedwongen haar sluier
af te doen en haar mantel uit te trekken. Mercurius deelt aan het publiek mee
wat zij op dat moment ook voor zich moeten zien.

MERCURIUS: Zie dan toch, burgers, hoe misvormd Hypocrisis in-
eens is

door haar monsterlijke gebreken, nu haar masker afgetrokken is,
hier ligt de hond, daar wentelt het varken zich rond, daar huilt zij

krokodillentranen.
Beer, tijger, leeuw, wolf, slang en panter beheersen haar hart,
dat net als Protheus ontelbaar veel monsterlijke vormen aan kan

nemen.50

48Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvHypocrisis (1564), fol. A1r: HYPOCRISIS. / DE
HYPOCRISIS / PRAESERTIM PHARISAICAE FAL- / sa Religione, ficta Disciplina et supplicio
(...) Tragicomoedia.

49Mat 23:27-28. Nieuwe Bijbelvertaling. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvHypocrisis
(1564), fol. A1r: Matth. XXIII. / Vae vobis Scribae et Pharisaei, Hypocritae, qui similes estis
sepulcris dealbatis, quae foris quidem apparent speciosa, intus vero plena sunt ossib[us] mortuo-
rum, omnique spurcitia. / Sic et vos quidem apparetis hominibus iusti, intus autem pleni estis
hypocrisi atque impietate.

50Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvIII.3, fol. D5r: Videtis, optimi cives, quantis nunc
deformata sit / Viciorum monstris Hypocrisis, ut illi larvam hanc detraximus, / Canis hic iacet,
hic sus volvitur, hic crocodilus fingit lachrymas. /Ursus, Tygris, Leo, lupus, vipera, Pardalis cor
occupant, / Quod ceu Protheus in monstrorum bis mille formas vertitur. Zie ook 1544, fol. 51.
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De auteur schrijft zo aan het personage dezelfde eigenschappen toe als aan
het beest waarmee het vergeleken wordt. Hypocrisis is net zo wreed als de
roofdieren die ze onder haar mantel verbergt. De hond en het varken (en
wellicht ook de gevlekte panter) representeren haar smerigheid.51

Deze scène doet sterk denken aan een passage uit Erasmus’ adagium Sileni
Alcibiadis: ‘Uiteindelijk zou je zeggen, als je de schoonheid van het lichaam
bekijkt, dat overal onder de stervelingen mensen - en wat voor mensen! - zijn.
Als je het Silenus-beeldje opent, zul je binnenin een varken, leeuw, beer of ezel
vinden’.52

Dier-allegorieën zijn tevens een bekend motief in de visuele propaganda van
de Reformatie. De ontmaskeringsscène herinnert aan een bekende houtsnede
getiteld ‘De pausezel’, die de Kerk afbeeldt als een naakte vrouw, die de hoer
van Babylon symboliseert, waarmee de Kerk vaak vergeleken werd. Zij is
bedekt met schubben, heeft de kop van een ezel, de poten van een olifant en
een os, en een van de armen eindigt in een klauw.53

De katholieke geestelijkheid werd wel vereenzelvigd met beren, vossen en
wolven, die het voorzien hebben op schapen of ganzen.54 De ganzen houden
rozenkransen in hun snavels, zodat duidelijk is dat zij de katholieke goege-
meente voorstellen die door de roofdierachtige geestelijken bedreigd worden.55

Gnapheus maakt eenzelfde soort vergelijking in zijn Troost, waar Tobias in de
eerste dialoog zijn eigen pastoor en de geestelijkheid in het algemeen bekriti-
seert.

Neent, het zijn warachtige woluen, daer Ezechiel van spreect, Dat si
dat melck eten van haer schapen, ende met die wolle ghecleedt wer-
den mer si en behoedense voor die woluen niet, Ick laet my duncken,
dat het zijn beueynsde hypocrijten, ende beschilderde grauen, die
wtsuypen der weduwen huysen, ende langhe gebeden oft ghetyden
lesen, waer omme si swaerlijcker ordeel ontfangen sullen, dit peynse
ic, zijn die valsche Propheten die in schaeps cleederen gaen, ende
van binnen zijnt grijpende woluen.56

51Voor de panter als symbool voor bevuiling, zie Gnapheus, Morosophus, fol. A3rvV. 4 (fol.
F1r): ‘van wie jij de mantel, die normaliter sneeuwwit is, vol vlekken maakt, een schande is het,
erger dan een pantervel’ (Cuius tu pallium alioqui candidum facis, / Maculosius sit (proh pudor)
vel Pardale).

52Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 170.216-218.: ‘Denique passim in omni mortalium genere sunt,
quorum si formam contemplere corporis, homines et praeclaros homines dicas. Si Silenum expli-
cueris, intus suem aut leonem aut ursum aut asinus invenies’. Zie ook paragraaf 6.3.

53Voor deze houtsnede en de interpretatie ervan, zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p.
129-133.

54Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 74-132.
55Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 76.
56Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p 155. De passage (en ook de reformatorische houtsneden)
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Afbeelding 10.2: Lukas Cranach der Ältere, Der Papstesel zu Rom
(1523). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung vom 2005-02-11.
<www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>
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Afbeelding 10.3: Lucas Cranach der Jüngere, Abendmahl der Protestanten und
Höllensturz der Katholiken (ca. 1540). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung
vom 2005-02-11. <www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>

Demonisering

Het personage Hypocrisis laat zich verleiden door de twee wraakgodinnen uit
de onderwereld, Ate en Alecto. Het publiek, dat bekend was met volkstalig
toneel, zal hen ongetwijfeld interpreteren als twee duivels uit de hel, maar er is
ook een prent van wraakgodinnen met slangenhaar die aan de wieg van de paus
zitten en hem de borst geven.57 Zij hebben zich vermomd als haar dienaressen
Godsdienstigheid en Leer. Hypocrisis heeft geen idee wie Godsdienstigheid en
Leer, haar dienaressen, in werkelijkheid zijn. De twee duivels lopen ook haar
kerkgebouwen in en uit zonder enige hinder te ondervinden. Op deze manier
schetst Gnapheus een beeld van een katholieke kerk, die onbewust, zonder dat
ze het zelf doorheeft, bestuurd wordt door duivels. De Kerk wordt als het
ware van binnenuit gecorrumpeerd.

In reformatorische en lutherse propagandistische prenten werd de Kerk vaak

is een bewerking van Ez 34:1-10 over de slechte ‘herders van Israël’. Gnapheus combineert deze
oudtestamentische Bijbelpassage met Mat 23:27 over de schriftgeleerden en Farizeeën, die ‘hui-
chelaars’ genoemd worden, en en 7:15: ‘Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie
afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn’. Vertaling NBV.

57Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 86.
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geassocieerd met het demonische, en de paus vereenzelvigd met de antichrist.
Veel van deze reformatorische afbeeldingen in pamfletten zijn antithetisch op-
gezet, en de reformatorische of lutherse beweging zelf wordt vereenzelvigd met
Christus en het hemelse.

Gnapheus doet hetzelfde in zijn Hypocrisis. Aan de ene kant plaatst Gna-
pheus de prachtig gekleedde Hypocrisis en haar rijkversierde kerkgebouw; aan
de andere de nederige plaggenhut van Berouw en het even eenvoudige huis van
de Litae, dat alleen herkenbaar is aan een kruis. De Litae moeten, als kinde-
ren van Jupiter, vereenzelvigd worden met Christus,58 en dit huis is dus een
eenvoudige, protestantse kerk. Het kruis is een veelvoorkomend symbool in vi-
suele propaganda, dat altijd gebruikt wordt om de reformatorische of lutherse
zijde mee te duiden.

De inrichting van het décor met aan de ene kant de gedecoreerde katho-
lieke kerk en aan de andere kant het huis van de Litae kan zijn ingegeven
door de lutherse visuele propaganda waarin, zoals gezegd, veelvuldig gebruik
gemaakt wordt van de tegenstelling. De antithetische voorstelling vormde een
cultuurtekst. Zo ook de latere tegenstelling tussen de hellemond waar Hypo-
crisis naar binnen gegooid wordt en Psyche’s aankomst in de hemel.59 Het
personage Hypocrisis, of te wel de Kerk, wordt niet één op één gelijkgesteld
aan de Antichrist, zoals wel in veel antikatholieke pamfletten en literaire wer-
ken gebeurde.60 Wel is er sprake van een sterke associatie met duivels en de
hel: Hypocrisis wordt verleid en bedrogen door wraakgodinnen die, zoals ge-
zegd, waarschijnlijk geassocieerd werden met duivels, en uiteindelijk wordt ze
veroordeeld tot de hel om gestraft te worden voor haar misdaden.

10.5 Conclusie

Gnapheus maakt weldoordacht gebruik van bekende en traditionele motieven
en manieren van representeren van de Kerk. De bekendheid van de beelden
maken dat het publiek, of zij nu Latijn verstonden of niet, begrepen wat er
op het toneel gebeurde en welke betekenis daaraan toegekend moest worden.
De overduidelijke tegenstellingen tussen goede en slechte personages, die het
katholicisme en het evangelische geloof vertegenwoordigen, resulteren in een
soort wij-zij-denken. Het publiek wordt in een bepaalde richting geduwd, want

58Zie paragraaf 9.3.
59Deze tegenstelling is overigens ook een dramatische conventie in de prototypische moraliteit

met twee hoofdrolspelers, waarvan de een verloren gaat en veroordeeld wordt tot de hel, terwijl
de ander ternauwernood gered wordt en de hemel mag betreden. Zie paragraaf 4.3.

60Bijvoorbeeld in Naogeorgus’ lutherse toneelstuk Pammachius (1538), waar de kerk welbewust
een pact met de duivel sluit. Gnapheus laat een onbewuste dwaling zien, geen bewuste keuze voor
het kwaad.
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het identificeert zich natuurlijk niet graag met foute, duivelse personages. Dit
zijn juist de personages die tevens katholiek zijn.

In Eloquentiae Triumphus vormen humanisme en scholastiek een tegen-
stelling. Ook wordt gezinspeeld op de veelvoorkomende antithese tussen de
Kerk en de evangelische beweging. Op het eerste gezicht sluit het toneelstuk
daarmee naadloos aan bij andere reformatorische geschriften en prenten. Zo
bevat het drama opvallende parallellen met een populaire prent waarop ka-
tholieke geestelijken geboeid voortgedreven worden in de triomftocht van de
Waarheid door Hutten, die als ridder te paard naast hen rijdt,61 en met het
pamflet waarop Luther, afgebeeld met de attributen van Hercules (leeuwenvel
en knuppel), de scholastici te lijf gaat.62

Maar vreemd genoeg dicht Barbarij, de bad guy van het stuk die staat voor
het katholicisme, zichzelf de goede eigenschappen van eenvoud en nederigheid
toe. Dit waren nu juist karakteristieken van de evangelische beweging. Blijk-
baar leidde het tot misverstanden om af te wijken van algemeen aanvaardde
stereotypen (al gebeurde dat met de nodige ironie), want juist deze paradoxale
en ambigue passage werd later verwijderd.

In Morosophus wordt gealludeerd op de oppositie wereldse geleerde/eenvoudige
gelovige, die vaak samengaat met de tegenstelling katholicisme/lutheranisme,
uit volkstalige toneelstukken, prenten, theatrale publiekelijke executies van
ketters en martelarenverhalen. Vooral het martelarenverhaal dat Gnapheus
schreef over de dood van Pistorius deed mij aan het toneelstuk denken. Het
was gebruikelijk dat katholieke geestelijken die veroordeeld werden wegens ket-
terij, voordat zij gedood werden, eerst ontwijd werden. Bij de terechtstelling
van Pistorius ging men nog verder: men trok hem niet alleen zijn kerkelijke
gewaad uit, maar deed hem ook een zotskostuum aan, om te laten zien dat
hij een onverbeterlijke zondaar en rokkenjager was. Het is mogelijk dat Mo-
rosophus aan dit schouwspel ontsproten is. Gnapheus geeft wel een andere
betekenis aan de gebeurtenis: de zot is geen zondaar, maar juist een vermom-
de wijze en een rechtschapen christen. Het publiek was bekend met het motief
en wist dat het op twee manieren ingevuld kon worden. Pistorius wordt in
Morosophus als het ware in ere hersteld.

Hypocrisis is een satirische aanval op de Kerk. Alle kritiek op de uiterlijke
pracht en praal, de rituelen en gebruiken, komen bij elkaar in het personage
Hypocrisis. De toeschouwers associeerden dit personage met het katholicisme
vanwege haar uiterlijk en omdat er verwezen wordt naar bekende motieven
waarmee de Kerk en de katholieke geestelijkheid getypeerd werden. Zo wordt
Hypocrisis gëıdentificeerd met de schriftgeleerden en Farizeeën, (roof)dieren en

61Zie paragraaf 5.2. Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 46.
62Zie paragraaf 5.6.
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duivels. Ook grijpt Gnapheus terug op de vroeglutherse antithetische houtsne-
den. Hij zet de prachtig geklede Hypocrisis en haar rijkversierde kerkgebouw af
tegen de allegorische personificaties van de evangelische beweging: het magere
en armoedige personage Berouw en het huis van de Litae, dat slechts versierd
is met een enkel kruis.

Het alluderen op welbekende motieven en stereotypen, die toeschouwers en
lezers onder meer kende uit volkstalige prenten en drama’s, was een bruikbare
overtuigingsstrategie die Gnapheus in zijn toneelstukken aanwendde. Gna-
pheus greep alle mogelijke middelen aan om zijn boodschap over te brengen
en het publiek te bëınvloeden, alle fysieke en semantische hindernissen ten
spijt. In Eloquentiae Triumphus en Morosophus is Gnapheus voorzichtiger en
minder helder in zijn kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk dan in Hypocrisis.
De onduidelijkheden in Eloquentiae Triumphus werden in latere herdrukken
verholpen. De terughoudendheid in de twee stukken, en wellicht ook de ver-
warrende passage, had waarschijnlijk alles te maken met de plaats waar de to-
neelstukken geschreven, opgevoerd en gedrukt werden. De eerste twee drama’s
kwamen tot stand in het katholieke West-Pruisen. Hier had het lutheranisme
overigens wel ingang gevonden en werd het tot op zekere hoogte getolereerd,
zodat Gnapheus wel op zijn tellen moest passen, maar toch ongestraft am-
bigue toespelingen kon maken op motieven en wijzen van representatie die
onder evangelischen gemeengoed waren. In het lutherse Oost-Pruisen konden
de drama’s waarschijnlijk niet antikatholiek genoeg zijn.
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Hoofdstuk 11

Conclusie

In de vorige hoofdstukken heb ik laten zien dat Gnapheus met zijn Neder-
landstalige en Latijnse werk aansloot bij en deelnam aan het zestiende-eeuwse
godsdienstdebat. Ik heb me vooral gericht op zijn toneelstukken en de ma-
nier waarop hij daarmee de publieke opinie probeerde te bëınvloeden. Hij
schreef deze komedies in de eerste plaats als humanistisch docent aan Latijnse
scholen en niet zozeer als evangelische polemiekenschrijver.1 Toch hebben ze
behalve de onschuldige didactische doelstellingen en een algemene moralise-
rende functie ook altijd een godsdienstige kant en soms zijn ze zelfs ronduit
confessioneel-polemisch van aard.2

In de toneelstukken komen bepaalde kwesties aan de orde, waarover binnen
de universitaire wereld (de respublica literaria) en binnen de evangelische bewe-
ging al lange tijd gediscussieerd werd. Deze kwesties hadden op het moment
dat Gnapheus ze in zijn toneelstukken behandelde hun actualiteit verloren.
Acolastus, uitgegeven in 1529, is de uitzondering op de regel: het stuk drama-
tiseert, onder meer, de controverse tussen Luther en Erasmus, die leidde tot
de breuk tussen het evangelisch humanisme en de lutherse stroming binnen de
evangelische beweging. De polemiek werd uitgevochten in Latijnse pamfletten
tussen 1525 en 1527.3

Ik heb gekeken welke positie Gnapheus koos in het godsdienstdebat, en
welke meningen hij bevestigde of juist bestreed. De ideeën die hij verkon-
digde waren niet nieuw, maar het ging om bestaand erasmiaans (evangelisch

1Zie paragraaf 1.3.
2Zie paragraaf 3.4, 5.5, 7.5.3, 9.4.2 en 9.4.3.
3Al heeft Wailes erop gewezen dat niet alleen deze controverse, maar ook de debatten met Eck

in Leipzig, waarover in 1519 gepubliceerd werd, Gnapheus’ drama bëınvloed hebben. Dat zou de
thematiek wel weer wat gedateerd maken. Zie paragraaf 3.4.1. Wailes, ‘Is Gnapheus’ Acolastus a
Lutheran play?’, p. 347-348.
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humanistisch), luthers en ‘schwenckfeldiaans’ (spiritualistisch) gedachtegoed.
Vervolgens heb ik geprobeerd vast te stellen welk effect de toneelstukken had-
den door te kijken naar het aantal opvoeringen en herdrukken en de (enkele)
overgeleverde publieksreacties en door het model van beperkte effecten van
Klapper toe te passen.4 Tenslotte heb ik de overtuigingsstrategieën onder-
zocht waarmee dit effect bereikt werd. De visuele middelen die een vroeg-
moderne toneelschrijver ter beschikking stonden speelden een belangrijke rol,
in het bijzonder de personificaties die (onder meer) menselijke deugden en
ondeugden symboliseerden en die typerend waren voor het zestiende-eeuwse
volkstalige toneel. Voor passages die cruciaal waren voor mijn interpretatie
van de godsdienstige laag van de toneelstukken voerde ik een retorische ana-
lyse uit. Daarbij heb ik telkens onderscheid gemaakt tussen de twee manieren
waarop de informatie overgebracht werd: tijdens een opvoering, met zijn eigen
kenmerken als rekwisieten, stemgebruik, gebaren en dergelijke, en in gedrukte
vorm, met onder meer typografische hulpmiddelen als cursivering, markering
door gebruik van kapitalen en indeling van de tekst via tussenkoppen.

In de godsdienstige en confessioneel-polemische opvattingen die Gnapheus
in zijn drama’s verkondigde valt een ontwikkeling waar te nemen. Weliswaar
is er één constante: de zogenoemde binaire oppositie tussen de evangelische
beweging en het katholicisme is iets dat al zijn toneelstukken gemeen hebben.
Maar Gnapheus bleef altijd enigszins ongrijpbaar. Hij liet de controversiële re-
formatorische boodschap die uit elk van de stukken spreekt, overstralen door
algemene opvattingen die ook aanvaardbaar waren voor orthodox-katholieke
toeschouwers en lezers. Dit was wellicht een overtuigingsstrategie om aan
te sluiten bij de verwachtingen, normen en waarden van zoveel mogelijk toe-
schouwers en lezers, zodat ze eerder bereid waren de boodschap te aanvaarden.
In de loop van de tijd traden de evangelische dogmatiek en de kritiek op de
Kerk meer op de voorgrond. Deze wending had waarschijnlijk alles te ma-
ken met de veranderde omstandigheden. In de Nederlanden van de jaren ’20
van de zestiende eeuw was het levensgevaarlijk uit te komen voor evangelische
denkbeelden. Alleen in anonieme geschriften, zoals Troost,5 kon Gnapheus
uitkomen voor zijn overtuigingen. In Elbing was men een stuk toleranter en
werd tenminste het lutheranisme gedoogd.6 In het lutherse Koningsbergen kon
Gnapheus zijn reformatorische opvattingen vrijuit verwoorden, en dat doet hij
dan ook met verve in het fel antikatholieke Hypocrisis.

Gnapheus’ eerste Latijnse drama, Acolastus, was een meer neutraal werk.7

4Zie paragraaf 1.6.
5Zie paragraaf 2.2.2.
6Zie paragraaf 2.3.3.
7Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704. Parente, Religious Drama, p. 62.
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Het dramatiseerde de parabel van de verloren zoon, een onderwerp dat zich
prima leende voor de uitleg van de lutherse leerstelling over rechtvaardiging
door het geloof alleen.8 Toch kan de Bijbelpassage ook gëınterpreteerd wor-
den als een van de basisgedachten van het christendom, die ook door rooms-
katholieken onderschreven werd, namelijk dat ‘het goddelijk erfdeel van de
hemelse Vader aan iedereen gegeven wordt, ook al is hij jong. Pas wanneer hij
het vaderhuis verlaat en dus afwijkt van de Kerk (d.i. van de leer en de voor-
schriften van Christus), verkwist hij het vaderlijk erfgoed’.9 Gnapheus sluit
zich in zijn stuk ook bij die gedachte aan. Door zich niet overduidelijk voor of
tegen de katholieke dan wel evangelische weg naar genade uit te spreken, appel-
leerde Gnapheus niet alleen aan de gevoelens van een katholiek publiek, maar
wist hij ook evangelisch gelovigen aan zich te binden. Katholieken zullen zijn
Acolastus gezien hebben als een stuk over een bekeerde zondaar, evangelisch
gelovigen (onder wie lutheranen) als een stuk over rechtvaardiging zonder goe-
de werken, maar door het geloof alleen.10 De receptie van Acolastus lijkt deze
these tot op zekere hoogte te onderschrijven. Het stuk werd door protestanten
en katholieken gelezen, in de les gebruikt, vertaald, bewerkt en opgevoerd.11

Ook al noem ik Acolastus evenals Pleij en Parente zijn meest neutrale stuk,
waarin de oppositie (Rooms-Katholieke Kerk/evangelische beweging) alleen
stilzwijgend gëımpliceerd wordt, in Gnapheus’ eigen tijd had de komedie de
naam een typisch reformatorisch drama te zijn. De katholieke rector en docent
Papeus voelde zich niet voor niets geroepen om een plaatsvervangend, katho-
liek toneelstuk te schrijven in antwoord op het stuk, dat blijkbaar duidelijk
protestants was.12 Een beschrijving in de laatzestiende-eeuwse, Engelstalige
schelmenroman, Nashe’s The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wil-
ton, laat zien dat het stuk een belangrijk gedenkteken van de Reformatie was.
Rädle, Wailes, Atkinson en Bolte zijn de mening toegedaan dat Gnapheus met
Acolastus lutherse denkbeelden verkondigt.13 Acolastus werd - en wordt - dus
beschouwd als een reformatorisch of luthers toneelstuk. Maar alleen positief,
omdat het de evangelische of lutherse uitleg van de parabel dramatiseert.14

De katholieke uitleg komt minder goed over het voetlicht, maar het katholieke
geloof wordt ook nog niet gehekeld, althans niet direct.

Tijdens de Reformatie werd de gelijkenis vaak gebruikt voor het verkondi-

8Zie paragraaf 3.4. Brettschneider, Die Parabel vom verlorenen Sohn, p. 29.
9Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 21. Zie paragraaf 3.4.

10Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704.
11Zie paragraaf 3.5. Parente, Religious Drama, p. 62, 76.
12Zie paragraaf 3.5.2. Parente, Religious Drama, p. 73.
13Zie paragraaf 3.4, 3.4 en 3.4.1. Rädle, ‘Acolastus-Der Verlorene Sohn’, p. 21-22, 25. Roloff,

‘Konfessionelle Probleme’, p. 213-214. Wailes, ‘Is Gnapheus’ Acolastus a Lutheran play?’. Gna-
pheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 51-67. Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII.

14Zie paragraaf 3.4.
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gen van antiklerikale sentimenten.15 Het personage van de oudste zoon werd
met de katholieke geestelijkheid vereenzelvigd en werd gezien als representatie
van de leer van de goede werken en hypocrisie.16 Maar Gnapheus buitte de
mogelijkheden die de parabel een evangelische auteur bood ogenschijnlijk niet
uit. Met het personage van de oudste broer had hij kunnen wijzen op de ka-
tholieke geestelijkheid zonder de Kerk direct te bekritiseren. Dat heeft hij niet
gedaan: hij liet het personage weg uit zijn bewerking van de gelijkenis. Toch
betekent dat niet dat het stuk helemaal geen antikatholieke tendensen kent.
De gelijkenis van de verloren zoon had namelijk een vaste plaats gekregen in
het reformatorische vertoog en de antiklerikale bijbetekenissen waren bij ieder-
een bekend. In de actualiteit van zijn tijd had hij een controversieel onderwerp
gekozen. Het kan zelfs zo zijn dat het weglaten van de oudste broer die - zoals
iedereen wist - de katholieke geestelijkheid symboliseerde, het personage en
de connotaties juist benadrukte. Een mooi voorbeeld van reticentia of apo-
siopèsis, iets niet direct zeggen, maar wel zo, dat iedereen het kan aanvullen.
Wellicht hebben lezers en toeschouwers zich zelfs afgevraagd, of dat aan elkaar
gevraagd, waar de oudste broer gebleven is. Dat lokte dan discussie uit, en
dat is juist een middel om het effect van een op zich vluchtig toneelstuk te
vergroten.17 Bewust of niet, het uitlokken van zo’n discussie door middel van
reticentia kan best een slimme zet zijn geweest.

In zijn laatste ‘tragikomedie’ Hypocrisis waagt Gnapheus het erop de Rooms-
Katholieke Kerk openlijk te bekritiseren.18 Het stuk is zijn laatste afrekening
met het uiterlijk vertoon en de werkheiligheid van de Kerk. Het allegorische
personage Hypocrisis staat voor het katholicisme.19 Dit personage blijkt niet
in staat om de (eveneens allegorische) hoofdpersoon Psyche, die de zondige
mens voorstelt, vrij te pleiten.20 Dat Hypocrisis’ pleitrede zonder effect blijft,
visualiseert de reformatorische opvatting dat de mens geen genade zal vinden
binnen de Kerk. Bovendien geeft Gnapheus zijn eigen, humanistische weerga-
ve van de hellegang van de Rooms-Katholieke Kerk die op veel vroeglutherse
populaire prenten afgebeeld werd: na afloop van de verloren rechtszaak wordt
Hypocrisis zelf veroordeeld, gedood en door wraakgodinnen naar de onderwe-
reld gebracht.21 Een niet mis te verstane visuele afwijzing van het katholicisme.
Buiten de allegorie maakte Gnapheus gebruik van dramatische ironie.22

15Zie paragraaf 3.4. Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 37-38, 70-74.
16Zie paragraaf 3.4.
17Zie paragraaf 3.4. Zie ook Eversmann, ‘Experience of the Theatrical Event’, p. 171.
18Zie paragraaf 9.4.2. Zie ook Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 280-288.
19Zie paragraaf 9.4.2 en 10.4.
20Zie paragraaf 9.3, 4.3 en 4.4.1. Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 133-135.
21Zie paragraaf 9.4.2 en 10.4. Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 154-155.
22Zie ook paragraaf 4.4.1. Hier is tevens sprake van tragische ironie, omdat het slecht met
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Hypocrisis richt zich alleen tegen de katholieke kerk, andere stromingen,
die door strikte lutheranen afgekeurd werden, blijven buiten schot. Wel wor-
den ze indirect verworpen doordat de leerstellingen die gedramatiseerd worden
typerend zijn voor het lutheranisme, zoals het verschil tussen de oudtestamen-
tische wet en het evangelie, de opvattingen over goede werken die pas gedaan
kunnen worden na de rechtvaardiging van de gelovige en die niet bijdragen aan
zijn genade, en het gegeven dat zelfs een gerechtvaardigde en opnieuw geboren
gelovige zijn of haar hele leven lang zondaar blijft en verleidingen moet zien te
weerstaan23 Alleen de lutherse weg naar verlossing wordt duidelijk herkenbaar
uitgebeeld.

Overigens zijn deze dogma’s niet exclusief luthers. Voor het merendeel zijn
het geen zaken waarover de verschillende stromingen binnen de evangelische
beweging met elkaar in de clinch lagen, zoals de avondmaalsleer of bepaalde
ideeën over de doop.24 Het waren geen breekpunten, die op dat moment erg
gevoelig lagen of, om in de termen van het model van beperkte effecten te
blijven, de ‘saliency’ van de gekozen leerstellingen was niet erg groot.25

Volgens het model is er vrijwel geen meningsverandering over een bepaald
onderwerp mogelijk, wanneer er al een duidelijke mening bestaat. Dit is bij
uitstek het geval wanneer het gaat om bekende, in het oog springende (‘sa-
lient’) thema’s. Toeschouwers en lezers wisten precies hoe er binnen de eigen
groep over deze actuele, vaak controversiële zaken gedacht werd. Het model
stelt dat zij zich daarom direct gedwongen voelen om een standpunt voor of
tegen in te nemen.26 Wanneer het daarentegen om onbekende thema’s gaat,
is er wel meningsvorming en meningsverandering mogelijk. Daarom was het
toneelstuk bijvoorbeeld ook voor andere groeperingen binnen de evangelische
beweging toegankelijk. Tevens bevat het denkbeelden, waarin zwinglianen,
sacramentariërs en evangelisch humanisten zich eerder herkend zullen hebben
dan lutheranen: de meningen over beeldenverering en de iconoclastische sen-
timenten, die naar mijn mening naar voren komen in II.3, hadden binnen de
lutherse stroming juist voor verdeeldheid gezorgd.27

De twee Latijnse drama’s die Gnapheus in Elbing schreef en liet opvoe-
ren, Eloquentiae Triumphus en Morosophus, beide in 1541 uitgegeven, sluiten
aan bij de laatvijftiende-eeuwse en vroegzestiende-eeuwse debatten rond on-
derwijsvernieuwing en de controverse tussen humanisten en scholastici.28 In

Hypocrisis zal aflopen, terwijl de ‘held’ zelf overtuigd raakt dat er geen vuiltje aan de lucht is.
23Zie paragraaf 28 en 9.4.3.
24Zie paragraaf 2.2.2 en 2.3.3.
25Zie paragraaf 1.6.
26Zie paragraaf 1.6. Zie ook Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 29.
27Zie paragraaf 9.4.4.
28Zie paragraaf 1.5, 5.4 en 5.5.
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Morosophus stelde Gnapheus tevens de onverdraagzaamheid die voortvloeide
uit de institutionalisering van de lutherse stroming aan de kaak.29

Allusies op het godsdienstdebat worden bedekt door het onderwijsdebat.
In het publiekelijk gevoerde onderwijsdebat was het gebruikelijk dat de twee
rivaliserende partijen (scholastiek en humanisme) elkaar in verband brachten
met het katholicisme en het lutheranisme.30 Ook Eloquentiae Triumphus bevat
deze religieuze ondertoon. Gnapheus spreekt zich overduidelijk uit voor het
humanisme en wijst de scholastiek nadrukkelijk af, maar omdat hij de scholas-
tiek en de katholieke geestelijkheid op een hoop gooit, wordt ook het katholi-
cisme verworpen. Het humanisme wordt met het lutheranisme gëıdentificeerd.
Gnapheus laat humanisten als Hutten en Melanchthon optreden, die met de
lutherse Reformatie geassocieerd werden, en geeft misschien zelfs een plaats
aan Luther, gepersonifieerd door Hercules.31

In Eloquentiae Triumphus gebeurt precies hetzelfde als in Acolastus: de
vereenzelviging van de scholastiek met het katholicisme was gemeengoed, net
zoals het toekennen van de allegorische betekenis aan het personage van de
oudste broer in de gelijkenis van de verloren zoon. In het kader van het debat
was de stofkeuze op zichzelf al beladen en waren de standaardbijbetekenissen
controversieel. De auteur moet rekening houden met, en kan gebruik maken
van, de vooronderstellingen die al leven bij het publiek.

In Eloquentiae Triumphus maakt hij de connotaties anders dan in zijn eerste
Latijnse drama ook nog eens expliciet: in het drama komt, zoals we zagen, één
passage voor met een duidelijk antikatholieke tendens.32 Die wordt - subtiel -
onderstreept door het veelvuldig gebruik van woorden en termen die betrekking
hebben op de katholieke kerk. Dat zal de toeschouwer of lezer zowel bij een
opvoering als in gedrukte vorm zijn opgevallen. Herhaling of repetitio is een
strategie om het selectief waarnemen en onthouden te bevorderen, en de fysieke
belemmeringen te ondervangen.

Ondanks de gestandaardiseerde godsdienstige bijbetekenissen, was Elo-
quentiae Triumphus een toneelstuk dat veel humanisten van welke religieuze
overtuiging dan ook aangesproken zal hebben. Zelfs onder humanisten met een
katholieke achtergrond was het niet ongebruikelijk zich afkeurend uit te laten
over de geestelijkheid, en Hutten en Melanchthon werden dan wel geassoci-
eerd met de lutherse Reformatie, zij waren evengoed gerespecteerde humanis-
tische auteurs. In West-Pruisen, waar Eloquentiae Triumphus voor het eerst
opgevoerd en gedrukt werd, waren ‘lutherse’ personages sowieso niet per se

29Zie paragraaf 7.3.
30Zie paragraaf 5.4 en 5.5.
31Zie 5.6. Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 33.
32Zie 5.5.1. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7r. Gnapheus, Eloquentiae Tri-

umphus (1541), fol. C2v.
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aanstootgevend. Het lutheranisme was er tot op zekere hoogte gedoogd; Gna-
pheus werd niet vanwege zijn lutherse denkbeelden ontslagen en verbannen,
maar omdat hij daarenboven bekend stond als doper en sacramentariër.

Morosophus is weer een stuk openlijker polemisch dan Eloquentiae Trium-
phus. Net als Eloquentiae Triumphus bevat Morosophus een sleutelpassage de
lezer of toeschouwer een anti-scholastieke en antikatholieke interpretatie op-
dringt. Dat doet Gnapheus met allerlei strategieën. De sleutelpassage wordt
extra aangezet door middel van stijlfiguren als herhaling - zoals in Eloquentiae
Triumphus - maar ook met het asyndeton, praeteritio en met een pars pro toto,
in dit geval ceremonin̈ als aanduiding van de Rooms-Katholieke Kerk:de ui-
terlijke ‘ceremoniën’ (ceremoniae) werden in het godsdienstdebat kenmerkend
gevonden voor het katholicisme.33 Een volgende strategie is het gebruik van al-
legorieën, waarme Gnapheus’ zijn antikatholieke stellingname aanscherpt. De
allegorieën die hij gebruikt waren in elk geval in reformatorische kring bekend,
en zullen dus voor veel toeschouwers meegespeeld hebben in hun beleving van
het stuk.

Morosophus is niet alleen polemischer (de tegenstelling tussen het katholi-
cisme en de evangelische beweging springt er meer uit), maar ook gelaagder en
daardoor dubbelzinniger. Op het eerste gezicht is Morosophus niet meer dan
een satire op de astronoom Copernicus en natuurfilosofen in het algemeen,34

venijnig, maar in het kader van het godsdienstdebat onschuldig. Deze interpre-
tatie is een dekmantel voor een veel gevaarlijker onderliggende reformatorische
boodschap.35 Binnen deze godsdienstige onderlaag worden de scholastiek en
het katholicisme afgewezen,36 en worden de meningen van meerdere evange-
lische groeperingen bevestigd. De versregels ‘de pure en eenvoudige woorden
van waarheid’ (‘veritatis simplicem atque candidam / Orationem’) las ik als
een omschrijving van de Bijbel en verbond ik aan de ad fontes-benadering van
de evangelisch humanisten en de waarde die in het vroege lutheranisme aan de
Bijbelteksten gehecht werd. Het personage Sophia, een personificatie van de
goddelijke wijsheid, is een allegorische representatie van de Bijbel en de cen-
trale positie die de Heilige Schrift zou moeten innemen binnen het christelijke
geloof (in tegenstelling tot de scholastiek en het katholicisme, die zich lieten

33Zie paragraaf 7.5.3. Met de asyndetische opsomming alludeert hij tevens op dergelijke op-
sommingen in Erasmus’ Moriae Encomium (en diens Conflictus Thaliae et Barbariei). Zie
paragraaf 6.3. Zie ook Erasmus, ASD, IV-3, p. 148.408-411, 166.638-640.

Een voorbeeld van praeteritio, zeggen dat iets niet behandeld zal worden en het zo toch noemen,
is de versregel waar Gnapheus het personage Sophia laat zeggen: ‘om nog maar te zwijgen van
haeresis, waar ik nog wel het meest een hekel aan heb’.

34Zie paragraaf 7.4, 6.3 en 7.5.3. Zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’.
35Zie ook Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 239-240. Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p.

169.
36Zie paragraaf 7.5.3. Zie ook Teeuwen, Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages, p.

337-338, 340-341.
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leiden door werk van Aristoteles en door mensen opgestelde leefregels en de
traditie). Zij inspireert haar volgelingen ‘door bezieling, zonder enig woord’
(‘afflatu [...] nulla adhibita voce concionatoris’).37 Zo bevestigt Gnapheus
spiritualistische (volgens Staphylus en Rädle ook doperse) denkbeelden.38 De
sacramentariërs, in het bijzonder Karlstadt, zouden voorgesteld worden als de
boeren Simus en Crito.

Humanisten van diverse pluimage zagen hun anti-scholastieke opvattingen
vertegenwoordigd. De sleutelpassage bekritiseert alleen de leer van de goede
werken van de Rooms-Katholieke Kerk, iets wat de meeste evangelisch hu-
manisten, ook als zij katholiek waren, niet vreemd was. Zelfs het haeresis
kan vanuit hun gezichtspunt een plaatsje gegeven worden: humanisten werden
door scholastici nogal eens uitgemaakt voor ‘ketters’ en zij waren net zomin
te spreken over deze associatie als Sophia: ‘om nog maar te zwijgen van de
verschillende ketterijen, waar ik nog wel het meest een hekel heb’.39 De op
het eerste gezicht spiritualistische ‘bezieling’ wordt gemachtigd door Erasmus’
Stultitiae Laus en was dus niet afkeurenswaardig voor een humanistisch pu-
bliek.

Lutheranen zullen het stuk blijven lezen als verwerping van de radicale re-
formatie. In Morosophus dramatiseerde Gnapheus Paulus’ brief aan de Korin-
tiërs, hoogstwaarschijnlijk heeft hij ook Luthers voorwoord bij dit Bijbelboek
gebruikt bij het schrijven. Daarin vergelijkt Luther Paulus’ strijd tegen de
verdeeldheid binnen de vroegchristelijke gemeente met zijn eigen conflict met
de meer radicale stromingen die zich van het lutheranisme verwijderden. Waar
Luther schrijft in opposities (Paulus/andere verkondigers, Luther/andere re-
formatoren, wijsheid/dwaasheid), daar probeerde Gnapheus de standpunten
van Luther en die van andere, spiritualistische reformatoren juist te verzoe-
nen.

De ontwikkeling die ik zojuist geschetst heb, van algemene opvattingen
naar karakteristieke evangelische denkbeelden en onbedekte kritiek op de Kerk,
moet zijn weerslag hebben gehad op het effect dat de drama’s sorteerden. Ik
heb geprobeerd de effectiviteit van Gnapheus’ toneelstukken te achterhalen
door te kijken naar het aantal opvoeringen en herdrukken en de overgeleverde
publieksreacties. Verder deed ik dat via Klappers model van beperkte effec-
ten. Volgens dit model staan mensen vooral open voor ideeën die met hun
eigen normen en opvattingen overeenstemmen of die gangbaar zijn binnen de

37Zie hoofdstuk 8. Zie ook Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi
Gnaphei, fol. 1v-2r.

38Zie paragraaf 7.5.4.
39Zie paragraaf 5.4 en 7.5.3. Zie ook Gnapheus, Morosophus, fol. C3rv: ‘ut haereses / Ego

taceam, quas execror vel maxime’.
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godsdienstige groepering waartoe ze zich rekenen.40 Dit noemt Klapper rein-
forcement, bevestiging van bestaande oordelen. De religieuze denkbeelden van
andere stromingen dan de eigen hebben nauwelijks invloed, behalve wanneer
het om thema’s gaat die toch niet belangrijk gevonden worden. In dat geval
is er wel meningsverandering mogelijk.

Met Acolastus wist Gnapheus zowel een katholiek als een protestants pu-
bliek voor zich te winnen. Het werd gespeeld door katholieken op de Je-
züıetencolleges, maar Nashe beschouwde het juist als een ‘lieu de memoire’
van de Reformatie. Dat kwam ongetwijfeld doordat hij de reformatorische
boodschap mengde met algemeen-christelijke elementen en enigszins op de
achtergrond wist te houden. Ook in Eloquentiae Triumphus en Morosophus
wist hij de kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk goed te verbergen.

Met Eloquentiae Triumphus propageerde hij het humanistische onderwijsi-
deaal en bevestigde hij de meningen van zowel katholieke als evangelische hu-
manisten. Wel waren de gelijkenis van de verloren zoon en het onderwijsdebat
op zich al fel betwiste en beladen onderwerpen, waardoor de kans op menings-
vorming afnam. Net als Eloquentiae Triumphus kwam ook Morosophus een
humanistisch publiek tegemoet. Tevens verkondigt en bevestigt Gnapheus lu-
therse en spiritualistische denkbeelden, al geeft hij er een eigen draai aan door
ze met elkaar en met het humanisme te verenigen. In principe zijn al deze
groeperingen vatbaar voor de meningen die Gnapheus verkondigt.

Hypocrisis wijst het katholicisme resoluut af. Volgens het model van be-
perkte effecten zal het drama daarom nauwelijks effect hebben op katholieke
toeschouwers of lezers. Er zijn dan ook geen opvoeringen in katholieke krin-
gen bekend en het drama werd gedrukt in steden die het katholicisme de rug
toegekeerd hadden: Wittenberg en Bazel. Als katholieken de stukken al heb-
ben gezien, zullen ze de reformatorische, antikatholieke boodschap hebben
verdrongen, niet hebben geloofd of als onbelangrijk hebben afgedaan, of het
stuk simpelweg hebben afgewezen. Het toneelstuk bevestigde vooral luther-
se leerstellingen. Toch is volgens het model ook voor leden van niet-lutherse
groeperingen meningsverandering mogelijk, omdat de dogma’s niet erg contro-
versieel waren.

Het effect dat Gnapheus met zijn toneelstukken sorteerde wordt mede be-
paald door de mate van semantische hindernissen en fysieke belemmeringen.41

De opvoeringen vonden vaak plaats in de open lucht en dat werkt een suc-
cesvolle overdracht van de boodschap niet altijd in de hand. De afleiding zal
groot geweest zijn, en of de toneeltekst verstaan kon worden was onder meer
afhankelijk van de grootte van het publiek, de plaats, akoestiek, stemgebruik,

40Zie paragraaf 1.6.
41Zie ook paragraaf 1.6.
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windrichting, etc. Een opvoering van Hypocrisis in Bazel bijvoorbeeld, werd
onderbroken door een regenbui en viel letterlijk in het water. Dergelijke obsta-
kels gelden voor volkstalig toneel overigens evenzeer als voor Latijnse drama’s.
Het auditieve element is voor allebei even problematisch: helemaal achteraan
was een Latijnse komedie net zo slecht te verstaan als een toneelstuk in de
moedertaal. Visuele argumentatie wordt voor beide typen toneel zeer belang-
rijk, beide typen toneel komen dichter bij elkaar. Het feit dat het één in de
eigen taal, het ander in het Latijn opgevoerd werd, wordt dan ineens een heel
stuk minder belangrijk, al blijft het een factor die het begrip van het stuk
bemoeilijkt.

Onder de semantische hindernissen vallen de taalbarrières. Deze zijn voor
Latijns toneel relatief groot; zelfs wanneer een Latijnse tekst en plein public
voorgelezen of opgevoerd zou worden, zal de boodschap grotendeels aan de toe-
hoorders voorbijgaan. De lezers waren uitsluitend geletterden, die zelf ook de
Latijnse school bezocht hadden, de Latijnse taal beheersten en bekend waren
met het klassieke cultuurgoed, waar veelvuldig naar verwezen wordt. Naast
de Latijnse taal en allusies op de klassieken, kunnen de semantische belemme-
ringen ook veroorzaakt worden door het gebruik van ‘cultuurteksten’ uit het
reformatorische vertoog, die voor orthodox katholieken wellicht moeilijker te
begrijpen waren, omdat zij veel minder blootgesteld werden aan evangelische
propaganda.

Ik heb de stijlfiguren genoemd, waarmee Gnapheus bepaalde passages ac-
centueerde. Ook op een hoger plan heeft hij er alles aan gedaan om te zorgen
dat het publiek, geletterd en ongeletterd, tijdens een voorstelling zoveel mo-
gelijk meekreeg. Met visuele middelen werd de boodschap voor toeschouwers
die geen Latijn kennen uitgebeeld. Begrip van de Latijnse tekst was dus niet
in alle gevallen onontbeerlijk voor het begrijpen van de inhoud van het toneel-
stuk. Voor hen die het Latijn wel machtig waren werd het gesproken woord
bekrachtigd. Gnapheus’ eigentijdse lezers konden de visuele elementen zelf
gemakkelijk aanvullen, omdat ze goed bekend waren met de contemporaine
dramatische conventies.42 Een contemporaine lezersreactie kan dus bepaalde
overeenkomsten vertonen met een reactie op een opvoering. De verschillen
tussen de gedrukte en performatieve media moeten wat dat betreft niet over-
dreven worden.

Gnapheus hield rekening met zijn ongeletterde toeschouwers (en met de
leerlingen uit de laagste klassen van de Latijnse school). Hij schreef geen dis-
cussiespelen, maar prototypische moraliteiten, waarin naast dialogen de hande-
ling een belangrijke plaats inneemt en waarin de boodschap grotendeels wordt

42Ramakers, ‘In utramque partem vel in plures’, p. 198.
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uitgebeeld, en niet zozeer uitgesproken.43 Daarnaast maakte hij weldoordacht
gebruik van de speelruimte, objecten, rekwisieten en de personages en hun ac-
ties.44 Aan al deze elementen verbond hij een allegorische betekenis. Op deze
manier kon hij de ingewikkelde actuele godsdienstige kwesties zichtbaar maken,
en daardoor begrijpelijk en makkelijker te onthouden. De visuele elementen
hebben een didactische en mnemotechnische functie, en ze verminderen dus
psychologische processen als selectief waarnemen en onthouden.

Als voorbeeld noem ik het personage Hypocrisis. Door middel van haar
kostuum, attributen en de rituele handelingen die zij op het toneel uitvoert,
maakt Gnapheus duidelijk dat zij de Rooms-Katholieke Kerk representeert.45

Door dit personage vervolgens te doden en te laten neerdalen in de hel, wijst
hij het katholicisme duidelijk af. In ditzelfde stuk en in Morosophus maakt
hij gebruik van opposities, daarbij speelt hij ook met de ruimte en het decor.
Hypocrisis ziet er prachtig uit, Poenitentia groezelig. Het rijkgedecoreerde
kerkgebouw waar Hypocrisis vaak komt om te bidden wordt gecontrasteerd met
de plaggenhut van Poenitentia en het huis van de Litae, dat alleen herkenbaar
is aan een eenvoudig kruis. In Morosophus ziet het publiek aan de ene kant de
eenvoudige woning waar de armoedig geklede Sophia en haar volgelingen uit
tevoorschijn komen, aan de andere kant de (waarschijnlijk tegengestelde, en
dus rijkversierde) woning, waar de prachtig geklede Morosophus woont (hij is
arrogant, eerzuchtig en geldbelust). De boodschap is al duidelijk voordat de
personages ook maar één woord gesproken hebben.

Gnapheus gebruikt ook de ‘volkstalige’ sinnekens, negatieve personificaties
van ondeugden, in zijn opposities. Het personage Hypocrisis wordt geassoci-
eerd met twee duivels die kenmerken van de sinnekens hebben, en de boeren in
Morosophus vertonen sinnekensachtig gedrag. Volgens Rädle worden de meer
radicale stromingen waar Luther zich na het uitbreken van de Boerenopstand
tegen uitspreekt, op het toneel gebracht door Simus en Crito.46 Het publiek
wordt geacht de opvattingen die verwoord worden door de ‘sinnekens’, en de
groeperingen die voorgesteld worden door deze personages, af te keuren.

Met de informatie over de opvoeringen, heropvoeringen van zijn Latijnse
drama’s en van Latijnse bewerkingen en vertalingen in de volkstaal, en ten-
slotte de verschillende herdrukken en de veranderingen die Gnapheus in de
tussentijd aanbracht, kan alleen iets gezegd worden over het bereik, en niet
over de grootte van het effect.

Acolastus en Eloquentiae Triumphus zijn het breedst georiënteerd en juist

43Zie hoofdstuk 4. Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 133-135.
44Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 129-130, 146.
45Zie hoofdstuk 10.
46Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 248. Zie ook paragraaf 7.5.3.
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deze twee toneelstukken zijn het vaakst opgevoerd en gedrukt. Acolastus werd
talloze malen herdrukt en vertaald.47 Eloquentiae Triumphus is een goede
tweede. Om het stuk te kunnen laten drukken in het katholieke Keulen, werd
Eloquentiae Triumphus aangepast aan de andere omgeving, niet alleen door
de namen van plaatsen en personen te veranderen, maar ook door de sleu-
telpassage te verwijderen, die de antiklerikale bijbetekenis duidelijk maakte.48

Gnapheus’ laatste twee toneelstukken zijn minder vaak gedrukt. Met de druk-
ken richtte hij zich vaak met een bepaalde bedoeling tot een zeer beperkt
publiek. Het ambigue drama Morosophus is maar één keer herdrukt, en dat
nog postuum, in 1599. Gnapheus richt zich met deze druk exclusief op het hof
van hertog Albert in Oost-Pruisen. Hypocrisis werd gedrukt in steden die niet
langer officieel katholiek waren (Bazel en Wittenberg). Dat verbaast ook niet,
want het stuk is overduidelijk antikatholiek. De herdruk uit 1564 was gericht
aan een Duits en luthers publiek, aangezien de typisch Nederlandse elementen
waren verwijderd.49 Waarschijnlijk liet Gnapheus het uitgeven om zijn naam
te zuiveren van alle verdachtmakingen van ketterij.50

De publieksreacties maken twee dingen duidelijk. Het effect van Gnapheus’
Latijnse toneelstukken beperkte zich waarschijnlijk grotendeels tot de Latijnse
school en ze zullen dus een beperkt bereik hebben gehad. Ook de grootte van
het effect lijkt beperkt geweest te zijn. Degenen die hun reactie op schrift
hebben gesteld, gaan daarin vrijwel nooit op de inhoud van de komedies in,51

lering en propaganda waren blijkbaar ondergeschikt aan het vermaak. De
reacties zijn vaak weinigzeggend en daarom niet erg bruikbaar voor onderzoek
naar publiekseffect. Ze maken duidelijk dat de informatie die in het stuk
aangeboden werd grotendeels aan het publiek voorbijging. Alleen wanneer
iemand bewust op zoek is naar bepaalde denkbeelden, zoals Staphylus in de
aanloop naar het ketterproces tegen Gnapheus, wordt de inhoud besproken.52

Een andere punt waarop de publieksreacties overeenkomen, is dat ze al-
lemaal afkomstig zijn van Latijnse scholen. De rectoren en docenten Macro-
pedius, Zovitius, Papeus en Platter lazen Gnapheus’ Latijnse toneelstukken,
waren van plan ze klassikaal te behandelen en voerden ze op met hun leer-
lingen. Ook de fictieve opvoering die Nashe beschrijft werd gespeeld door
leerlingen. Niet alleen uit de publieksreacties, maar ook uit de stukken zelf,

47Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. XXIV-XXVII. Parente, Religious Drama, p. 28, 62.
48In de derde druk van 1555 staat de antiklerikale passage er vreemd genoeg weer in. Vreemd

genoeg, want de druk kwam tot stand in het eveneens officieel katholieke Antwerpen, en het stuk
was zelfs goedgekeurd door de katholieke overheid: het bevat de officiële goedkeuring voor een
periode van vier jaar op de titelpagina: ‘Cum Gratia et Privilegio ad quadriennium’.

49Zie paragraaf 4.4 en 9.6.
50Zie paragraaf 9.6.
51Vgl. Van Gemert, Tussen de bedrijven door? .
52Zie hoofdstuk 8.
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de vertalingen, bewerkingen en opvoeringen, blijkt dat de drama’s vooral be-
doeld waren voor een humanistisch geschoold, en dus elitair, publiek. Hierbij
moet wel een kanttekening gemaakt worden. Omdat we aangewezen zijn op
schriftelijke bronnen, zijn de opgeschreven en gedrukte publieksreacties van
een geleerd publiek verreweg in de meerderheid. Mondelinge reacties worden
alleen sporadisch in juridische documenten genoemd, normaal gesproken wor-
den de gesprekken ‘in de eigen buurt, de herberg, de markt of de trekschuit’
over de jaarlijkse opvoering op de Latijnse school niet overeleverd.53

Natuurlijk had ik ook zonder het model van beperkte effecten kunnen ach-
terhalen welke meningen verkondigd, bevestigd of afgewezen werden. Even
goed had ik kunnen nagaan met welke retorische middelen de boodschap on-
dersteund werd. Ook was het mogelijk om aan de hand van de publieksreacties
en de (her)opvoeringen en (her)drukken iets over het bereik van het effect te
zeggen. Maar er waren er te weinig en ze waren te eenzijdig om te kunnen
spreken van een representatieve steekproef.

Ik was aangewezen op de schriftelijke publieksreacties van de geschoolde
elite. Deze is dan ook oververtegenwoordigd, terwijl men over het algemeen
aan neemt dat de voorstellingen op een publieke plaats in de stad plaatsvonden,
zodat ook ongeletterden aanwezig konden zijn. Ook waren de publieksreacties
vrij oppervlakkig en was het niet duidelijk of de inhoud overgekomen was.
Daarom was het niet mogelijk om de grootte van het effect te meten. De
meerwaarde van het model van beperkte effecten is dat ik, zonder te beschikken
over een groot aantal publieksreacties, in staat ben uitspraken te doen over de
grootte van het effect van Gnapheus’ komedies op zijn publiek, of zij nu tot
de geschoolde elite behoorden en deel uitmaakten van de respublica literaria
of ongeletterd waren, en of zij nu een katholieke, lutherse, spiritualistische of
doperse achtergrond hadden of zich tot de sacramentariërs rekenden.

53Zie paragraaf 1.3.

277



Samenvatting

Inleiding In Gnapheus’ Latijnse toneelstukken speelt de Reformatie en ide-
ologische strijd tegen de Rooms-Katholieke Kerk een opvallend grote rol. Ik
ben op zoek gegaan naar de reformatorische boodschap van zijn drama’s en
ik heb gekeken welke godsdienstige stromingen Gnapheus’ aandacht krijgen,
in positieve en negatieve zin, en welke groeperingen gepasseerd worden. Ook
probeerde ik het effect dat de komedies op toeschouwers en lezers hadden te
benaderen met behulp van zestiende-eeuwse publieksreacties en communicatie-
modellen. Tenslotte achterhaalde ik welke retorische middelen of, algemener,
welke overtuigingsstrategieën Gnapheus gebruikte om het effect van zijn ideo-
logische boodschap te vergroten.

In gedrukte vorm bereikten de drama’s alleen de geleerde, humanistisch
geschoolde lezers, maar de toneelvoorstellingen waren toegankelijk voor zowel
geschoolden als ongeschoolden. De visuele kant van toneel zorgde ervoor dat de
reformatorische boodschap begrijpelijk was voor beide doelgroepen, ondanks
dat er Latijn gesproken werd.

Theoretisch kader en benadering De felle godsdienststrijd in de zestiende
eeuw lijkt in niets op het ‘rationeel-kritische debat’ dat Habermas beschrijft
in zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit. Toch blijkt zijn ontwerp van de
publieke sfeer als model goed toepasbaar op de Reformatie, een periode waarin
een openbaar debat opbloeide waaraan grote groepen mensen deelnamen. De
publieke sfeer waarin Gnapheus optrad was a. de Latijnse school, b. de stad,
en c. de respublica literaria. Gnapheus was tevens actief als lokale opinieleider
in twee bovenlokale netwerken: in reformatorische kringen en in het genoemde
netwerk van humanisten. De laatste groep bedient hij in het Latijn, de eerste
vooral in het Nederlands.

Om het effect van Gnapheus’ drama’s vast te stellen, heb ik naast de over-
geleverde publieksreacties, oplage en verspreiding, ook gebruik gemaakt van
het model van beperkte effecten van Klapper (limited effects theory). Hij
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stelde een aantal psychologische selectieprocessen vast die het effect vermin-
derden. Gnapheus Latijnse drama’s hadden alleen effect als de boodschap
overeenkomt met de denkbeelden die leven onder het publiek. Omdat het om
Latijnse toneelstukken gaat heb ik naast psychologische selectieprocessen ook
semantische hindernissen onder de loep genomen.

Leven en werk Gnapheus werkte aan de Latijnse school van Den Haag en
was actief binnen de evangelische beweging in de Nederlanden. Naast de be-
kende Latijnse komedie Acolastus, schreef hij Nederlandstalige antiklerikale en
antikatholieke pamfletten. Hij werd verdacht van lutheranisme en ontvlucht
de Nederlanden.

Gnapheus’ leven in het West-Pruisische Elbing dan wel katholiek, maar
veel toleranter werd beheerst door de Latijnse school en het humanistische
onderwijsideaal. Maar hij stond al gauw te boek als sacramentariër en doper
en nam zijn toevlucht tot het nabijgelegen Koningsbergen in het lutherse Oost-
Pruisen. Weer was hij hoofd van de Latijnse school, maar nu gaf hij ook colleges
theologie. Hij liet zijn antiklerikale en antikatholieke Hypocrisis opvoeren en
zette het martelaarsverhaal van Jan de Bakker op papier.

Een animositeit met strikte lutheranen als Reiche en Staphylus, mondt uit
in een ketterproces met zijn excommunicatie uit de lutherse kerk als gevolg.
Gnapheus verlaat Koningsbergen en zoekt zijn heil aan het hof van gravin An-
na van Oost-Friesland in Emden, waar een Nederlandse vluchtelingenkerk ge-
vestigd is en waar drukwerk bestemd voor de Nederlanden vervaardigd wordt.
Gnapheus schrijft weer Nederlandstalige pamfletten en hij levert zijn Antilogia
af, een felle polemiek tegen de lutheranen die hem excommuniceerden.

Acolastus Acolastus is een van de bekendste toneelstukken van de zestiende
eeuw. Het dramatiseert de gelijkenis van de verloren zoon. Gnapheus laat het
negatieve personage van de jaloerse oudste broer, dat in die tijd in reformato-
rische kringen op één lijn gesteld werd met de rooms-katholieke geestelijkheid,
achterwege. Zo lijkt hij een regelrechte polemiek uit de weg te gaan, maar
door de jaloerse broer te schrappen legt hij er misschien juist de nadruk op.

Papeus en Nashe plaatsten Gnapheus’ drama in evangelische hoek. Toch
werd het toneelstuk bijzonder gewaardeerd door zowel protestanten als katho-
lieken. Dit, en de opmerkelijk grote verspreiding, verhogen het publiekseffect
van Acolastus aanzienlijk.

Het zinnespel van de rederijkers Gnapheus heeft veel ontleend aan het to-
neel in zijn moedertaal. Zijn komedies volgen het typische handelingsverloop
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van de moraliteit, ze bevatten standaardscènes uit het volkstalige toneel (zoals
de herbergscène in Acolastus, de interieurscène in Morosophus en het tableau
vivant in Hypocrisis) en het wemelt van allegorische personages: de deugden
Berouw en Wijsheid, de duivel Philautus en de sinnekens Pamphagus, Pan-
tolabus, Ate en Alecto. Met zulke bekende elementen maakt Gnapheus zijn
drama’s toegankelijk voor een breed publiek, en vergroot hij het publiekseffect.

Eloquentiae Triumphus Met Eloquentiae Triumphus maakt Gnaphus zijn
publiek wijs dat de scholastiek heeft afgedaan; het humanisme wordt gepre-
senteerd als de nieuwe hype. Hij verbindt het katholicisme aan de verliezende
partij van de scholastiek; in het humanisme ligt de bijbetekenis opgesloten
van de evangelische beweging. Dat gebeurt alleen in de Latijnse tekst, de
godsdienstige bijbetekenissen worden niet verduidelijkt met visuele middelen.

Eloquentiae Triumphus was na Acolastus Gnapheus’ invloedrijkste drama.
Het werd relatief vaak opgevoerd en gedrukt en het vertegenwoordigde de op-
vattingen van een brede publiek: humanisten (van welke gezindte dan ook),
lutheranen en evangelisch gelovigen. Het was niet antikatholiek, hooguit anti-
klerikaal. Psychologische selectieprocessen hadden dus weinig invloed, seman-
tische hindernissen waren er wel omdat de boodschap nauwelijks met visuele
middelen ondersteund wordt.

Erasmus Het humanisme en de bestsellers van Erasmus voeren de boventoon
in het werk dat Gnapheus in Elbing schrijft. De reformatorische boodschap
raakt tijdelijk op de achtergrond. Toch komt Gnapheus’ religieuze overtuiging
naar voren in de keuze die hij maakt.

Morosophus bijvoorbeeld is onder meer een bewerking voor het toneel van
Erasmus’ Lof der Zotheid, dat antiklerikale en antikatholieke passages bevat,
en diens adagium ‘Sileni Alcibiadis’, een kritisch essay dat de Kerk aanklaagt.
Zo worden de toeschouwers en lezers erop gewezen dat het toneelstuk even
evangelisch en antikatholiek is.

Morosophus Morosophus verwoordt en verbeeldt de tegenstelling tussen wa-
re, goddelijke wijsheid en wereldse geleerdheid, gepersonifieerd door de perso-
nages Morosophus en Sophia. In de sleutelpassage werd Morosophus bovendien
geassocieerd met de scholastiek en het katholicisme; Sophia met het evange-
lisch humanisme en lutheranisme. De oppositie en de bijbetekenissen worden
ondersteund met visuele middelen.

In Morosophus vinden we bovendien het typisch spiritualistische kenmerk
van bezieling door de Heilige Geest. Dat zou hem in Koningsbergen op de
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aanklacht van dweperij en doperij komen te staan. Hij probeert het spiritu-
alistisme in overeenstemming te brengen met het lutheranisme, maar zulke
verzoeningspogingen waren tien jaar eerder op niets uitgelopen en Gnapheus
rakelt een afgesloten debat op. Verder bekritiseert hij de lutheraan Menius,
en zo hekelt hij indirect Luther, Melanchthon en de vervolging van dissidenten
door de lutherse kerk.

Het ketterproces en Gnapheus’ excommunicatie Ik betwijfel of het alleen
Gnapheus’ afwijkende kerkleer was die leidde tot zijn excommunicatie uit de
lutherse kerk. Zelf wijt hij het gebeuren onder meer aan rivaliteit en vijand-
schap, en zijn Nederlandse nationaliteit.

De passages die in de aanklachten geciteerd worden zijn inderdaad ‘ketters’
te noemen, maar ze worden daarbij wel uit hun zinsverband gerukt. De aan-
klachten houden geen stand en de toneelstukken worden in de excommunicatie
niet genoemd. Toch neemt Gnapheus ze wel degelijk serieus: wanneer Hypo-
crisis herdrukt wordt, brengt hij grondige veranderingen aan. Blijkbaar ging
het niet om de realiteit, maar om beeldvorming - en een stok om de hond mee
te slaan.

Hypocrisis Hypocrisis is fel antikatholiek in een tijd dat de lutherse polemiek
zich vooral richtte tegen andersdenkenden binnen de evangelische beweging.
Wel worden er typisch lutherse leerstellingen, zoals het dogma van de wet en
het evangelie gedramatiseerd. Ook zou het drama iconoclastische sentimenten
kunnen bevatten. De boodschap wordt onderbouwd met visuele middelen.

Omdat de Rooms-Katholieke Kerk duidelijk veroordeeld wordt in de tra-
gikomedie, waren - in termen van de theorie van de beperkte effecten - de
psychologische belemmeringen voor katholieke toeschouwers en lezers te groot
om van mening te veranderen.

Reformatorisch vertoog Gnapheus maakt gebruik van dezelfde stereotiepe
rolverdeling tussen katholieken en evangelisch gelovigen als gangbaar was in
het godsdienstdebat.

Zo werd de tegenstelling tussen de wereldse geleerde en eenvoudige wijze die
een rol speelt in Morosophus, regelmatig verbonden aan het godsdienstdebat.
Martelarenverhalen contrasteren bijvoorbeeld vaak de aanzienlijke theoloog
zonder enige Bijbelkennis met de leergierige, maar arme en eenvoudige ‘ketter’.
Ook in Hypocrisis maakt Gnapheus uiterst effectief gebruik van overbekende
motieven die alomtegenwoordig waren in de eigentijdse visuele, performatieve
en schriftelijke media - en niet alleen de Latijnse, maar ook de volkstalige -
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om de katholieke kerk in een kwaad daglicht te stellen. Zoals gebruikelijk was
in het reformatorische vertoog werd het personage gelijkgesteld aan roofdieren
en duivels.

Omdat het publiek de motieven en hun bijbetekenissen kende, kan het de
reformatorische boodschap gemakkelijk afleiden.

Conclusie Met zijn komedies leverde Gnapheus een bijdrage aan langlopende
discussies binnen de respublica literaria en evangelische beweging. De kwesties
waren gedateerd, maar de polemieken tegen de scholastiek en het katholicisme
bleken wel evergreens.

De publieksreacties zijn bijna allemaal afkomstig van de geschoolde elite.
Ook Gnapheus’ eigen opmerkingen in het voorwerk bij zijn komedies wijzen op
een geleerde doelgroep. Toch kan en wil ik niet uitsluiten dat de voorstellingen
bijgewoond zijn door mensen die nauwelijks Latijn verstonden. Gnapheus
getroostte zich veel moeite om de opvoering ook voor ongeletterden begrijpelijk
te maken. Hij schreef bijvoorbeeld stukken waarin naast dialogen de handeling
een belangrijke plaats inneemt. Hij maakte gebruik van visuele middelen als
decor en kostuums om de boodschap te verduidelijken. En hij putte niet alleen
uit klassiek en humanistisch gedachtegoed, maar hij maakt ook gebruik van
volkstalige conventies en thema’s uit het reformatorische vertoog.

Met het model van beperkte effecten heb ik geprobeerd los van publieksre-
acties vast te stellen dat Acolastus, Eloquentiae Triumphus en Morosophus een
groot deel van de toeschouwers en lezers bereikten: de drama’s hebben raak-
vlakken met katholieke en evangelische opvattingen, ook richten ze zich op een
humanistisch publiek, waarbij de religieuze gezindte geen grote rol speelt. Qua
bereik was het effect van Acolastus en Eloquentiae Triumphus het grootst: ze
werden het vaakst opgevoerd en gedrukt, in katholieke en protestantse streken.
Het bereik van Morosophus en Hypocrisis was gering, omdat die stukken waren
toegespitst op een evangelisch publiek. Met behulp van moderne communica-
tietheorieën werden de grenzen van wat we kunnen zeggen over het effect van
zestiende-eeuwse Latijnse toneelstukken opgerekt.
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Summary

Introduction In Gnapheus’ Latin plays, the Reformation and the ideological
conflict with the Roman Catholic Church are important aspects. I have inves-
tigated the reform message in his plays and I have researched which groups
within the evangelical movement receive Gnapheus’ attention, both in a po-
sitive and a negative way, and what groups are ignored. With the help of
sixteenth-century reports and current models of communication, I have also
tried to assess the impact his comedies had on both spectators and readers.
Finally I have analysed what rhetorical tools or what strategy in general Gna-
pheus used to amplify the effect of his ideological message.

Theoretical framework and approach The tempestuous ideological struggle
in the sixteenth century in no way resembles the ‘rational-critical debate’ Ha-
bermas describes in his The Structural Transformation of the Public Sphere.
Still his concept of the public sphere remains an acceptable model for the
period of the Reformation when there was a lively public debate, in which
large groups partook. The public sphere in which Gnapheus performed his
plays were a. the Latin schools, b. his hometown, and c. the Republic of
Letters. Gnapheus was also a familiar face as the local opinion leader in two
supra-local communities, both in reformed circles and in the aforementioned
social network of the humanists. The former he mostly addresses in Dutch,
the latter in Latin. To establish the effect of Gnapheus’ dramatic plays, I have
used Klapper’s limited effects theory alongside the contemporary reports, the
number of printings and the circulation.

Life and work Gnapheus worked at the Latin school of The Hague and was
an active member of the evangelical movement in the Low Countries. Apart
from the well-known Latin comedy Acolastus he wrote anti-clerical and anti-
Catholic pamphlets. He was suspected of Lutheranism and fled from the Low
Countries.
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Gnapheus’ life in Elbing, West-Prussia - which was Catholic, but much
more tolerant - was characterized by the Latin school and the humanist edu-
cational ideal. Yet he soon came to be known as a Sacramentarian and an
Anabaptist and he moved to Königsberg in Lutheran East-Prussia. Again,
he became headmaster of a Latin school, but now he also taught Theology.
He had his anticlerical and anti-Catholic Hypocrisis performed and wrote the
martyrology of Jan de Bakker.

An animosity with strict Lutherans such as Reiche and Staphylus, ended in
a heresy trial, and resulted in his excommunication from the Lutheran Church.
Gnapheus left Königsberg and tried his luck in the court of countess Anna of
East-Frisia in Emden, where a Dutch refugee church was situated and where
pamphlets, meant for the Low Countries were printed. Gnapheus again started
writing Dutch pamphlets and he issued his Antilogia, a firm polemic against
the Lutherans who excommunicated him.

Acolastus Acolastus is one of the best known plays of the sixteenth century.
It dramatizes the parable of the prodigal son. Gnapheus omits the negative
character of the jealous eldest brother, who was identified with the Roman Ca-
tholic clergy in reformed circles. This way, he seems to avoid a blunt polemic,
yet by omitting the character he might just emphasize it.

Papeus and Nashe associated Gnapheus’ drama with the evangelical move-
ment. Still the play was both appreciated by Catholics and protestants. This
fact, and the remarkably large distribution, amplify the effect on the public
enormously.

The morality play of the rhetoricians Gnapheus borrowed a lot from ver-
nacular theatre. His comedies follow the basic form of morality plays (that is,
mankind’s allegorical pilgrimage from ignorance, to sin, and finally to salva-
tion). They contain standard scenes from vernacular theatre, like the tavern
scene in Acolastus, the interior-scene in Morosophus en the tableau vivant in
Hypocrisis. The plays teem with allegorical characters: the virtues Contrition
and Wisdom, the devil Philautus and the vices (in Dutch sinnekens) Pam-
phagus, Pantolabus, Ate and Alecto. By using such well known vernacular
conventions, Gnapheus opens his Latin plays up to a broader public and he
amplifies the effect of the reform message on the audience.

Eloquentiae Triumphus Eloquentiae Triumphus propagates the idea that
scholasticism is old news; humanism on the other hand is being presented
as the new hype. He links Catholicism to the loosing party of the scholastic
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philosophers; in humanism, the evangelical movement lies hidden. This is only
made clear in the Latin text. The religious undertone is not exemplified by
visual effects.

Eloquentiae Triumphus was, next to Acolastus, Gnapheus’ most influential
play. It was staged and printed relatively often and it represented the views of
a broad public: humanists (whatever their religious background), Lutherans
and evangelical believers in general. It was not anti-Catholic, anti-clerical at
most.

Erasmus Humanism and the best-sellers of Erasmus predominate in Gna-
pheus’ writings in Elbing. The reform message was temporarily pushed to
the background. Still Gnapheus’ religious conviction shows in the choices he
makes. Morosophus, for example is amongst others an adaptation for the the-
atre of Erasmus’ Praise of Folly, which contains anti-clerical and anti-Catholic
passages, and his adage ‘Sileni Alcibiadis’, a critical essay that criticizes the
Church. This way it is being pointed out to the spectators and readers that
the play is evangelical and anti-Catholic as well.

Morosophus Morosophus dramatizes the opposition between true, divine
wisdom and a worldly wisdom, personified by the characters of Morosophus
and Sophia. In the key passage, Morosophus was furthermore associated to
scholasticism and Catholicism; Sophia to biblical humanism and Lutheranism.
The opposition and its undertones are supported by means of visual effects.

In Morosophus we encounter the typically spiritualistic feature of being in-
spired by the Holy Ghost. Gnapheus tries to bring this Spiritualism to terms
with Lutheranism, but similar efforts of propitiation resulted into nothing du-
ring the Colloquy of Rastenburg ten years earlier. Furthermore he criticizes the
Lutheran Menius, and this way he indirectly denounces Luther, Melanchthon
and the prosecution of dissidents by the Lutheran church.

The heresy trial and Gnapheus’ excommunication I doubt, however whe-
ther it was only Gnapheus’ dissident views that led to his excommunication
from the Lutheran church. The passages that are quoted in the charges may
indeed be called heretic, but they are torn from their context. The claims do
not stand and the plays are not mentioned in the excommunication. Gnapheus
himself names rivalry, animosity and his Dutch nationality as causes for what
happened.
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Hypocrisis Hypocrisis is firmly anti-Catholic in a time when the Lutheran
polemics mainly directed itself against religious dissidents within the evange-
lical movement itself. However, Gnapheus also dramatizes typical Lutheran
dogma’s, such as the dogma of the Law and the Gospel. In my opinion the
play contains iconoclastic sentiments as well. The reform message is being
founded by visual means.

Reform discourse Gnapheus uses the same stereotypes of Catholics and
evangelical believers as was common in the religious debate.

For instance, the binary opposition between the worldly scholar and the
humble sage that plays an important part in Morosophus was frequently used
in the reform debate. Martyrologies, for example, often contrast the distin-
guished theologian, but without any scriptural knowledge, with the modest
‘heretic’, who is well-versed in Scripture.

Since the spectators and readers were familiar with these motives and their
connotations from contemporary woodcuts, rituals and other Latin or verna-
cular literature and theatre, they could easily derive the reform message.

Conclusion With his comedies Gnapheus attributed to the ongoing discussi-
ons within the Republic of Letters and the evangelical movement. The topics
were outdated, but the polemics against scholastic theology and Catholicism
remained evergreen.

The contemporary reports are mostly written by the educated elite. Even
Gnapheus’ own remarks in the preliminaries to his comedies point to an educa-
ted public. Still I cannot and do not wish to exclude the possibility of people
visiting the performances who did not understand Latin. Gnapheus puts a
lot of effort in making the performance understandable for the illiterate and
semi-literate.

By using Klapper’s model of limited effects I have tried to establish, apart
from the reports, that Acolastus, Eloquentiae Triumphus and Morosophus have
reached a large part of the spectators and readers: The dramatic plays often
have similarities to Catholic and evangelical beliefs and they target a humanist
public, where religious sympathies were not very important. For all we can
say of the circulation, Acolastus and Eloquentiae Triumphus were the most
successful: They were performed and printed the most, in both Catholic and
reformist parts. The dissemination of Morosophus and Hypocrisis was small,
because those plays targeted an exclusively evangelical audience. With the
help of modern theories of communication, the limits of what we are able to
say about the effect of sixteenth-century Latin plays were stretched.
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Rädle, Fidel; Wolpers, Theodor (red.): H. ‘Acolastus-Der Verlorene Sohn:
Zwei lateinische Bibeldramen des 16. Jahrhunderts’ In Gattungsinnova-
tion und Motivstruktur: Bericht über Kolloquien der Kommission für
literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung, 1986-1989, Teil
II . Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen, deel
III, 199. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, 15–34.
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Frühen Neuzeit’ In Wertekonflikte - Deutungskonflikte: Internationa-
les Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 496 an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster, 19.-20. Mai 2005 . Münster: Rhema,
2007, 265–288.

Ramakers, Bart A.M.; Strietman, Elsa en Happé, Peter (red.): H. ‘Dutch
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