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De toneelstukken van Gulielmus Gnapheus Hagiensis
(ofwel Willem de Volder uit Den Haag, 1493-1568) raken
gevoelige kwesties en sluiten aan bij breedgevoerde en
langlopende discussies.

Het effect van Gnapheus' reformatorische boodschap op
toeschouwers en lezers en de manier waarop Gnapheus
dit probeert te versterken, vormen de kern van dit 
proefschrift.
Zijwegen die bewandeld worden zijn onder meer de
grote invloed van het Nederlandstalige toneel van de
rederijkers op Gnapheus' Latijnse komedies.

Verena Demoed studeerde Griekse en Latijnse taal en 
cultuur aan de Universiteit Leiden, zij schreef haar proef-
schrift binnen het NWO-onderzoeksproject `Latijnstalige 
en volkstalige cultuur. Theater en publieke opinie in de 
Nederlanden (ca 1510-1625)´ van prof. dr. Jan Bloemendal.


