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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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