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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

6



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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