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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.
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‘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.

105



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.
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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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