
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

‘Wie van gevaar houdt, moet dat met de dood bekopen’: De opiniërende
strategieën van de toneelschrijver Gulielmus Gnapheus (1493-1568)

Demoed, V.E.M.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Demoed, V. E. M. (2011). ‘Wie van gevaar houdt, moet dat met de dood bekopen’: De
opiniërende strategieën van de toneelschrijver Gulielmus Gnapheus (1493-1568). [,
Universiteit van Amsterdam]. Eigen Beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/wie-van-gevaar-houdt-moet-dat-met-de-dood-bekopen-de-opinierende-strategieen-van-de-toneelschrijver-gulielmus-gnapheus-14931568(977c2739-15a3-42ba-95ff-590793fa185d).html


Hoofdstuk 4

De contemporaine receptie van het

zinnespel van de rederijkers

4.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze scène is standaard in zinnespelen.48 De scène van een drinkgelag in
een herberg met vrouwen van lichte zeden was een oud en bekend beeld.49 Het
beeld werd gebruikt als symbool van een zondig leven. De hoofdpersoon, die
het mensdom representeert, verlaat de herberg altijd in armoede en wanhoop.
Het stuk dat de rederijkerskamer uit Caprijcke opvoerde tijdens het rederijkers-
feest van 1539 heeft een dergelijke verleidingsscène, waarin de hoofdpersoon,
‘De Mensche’, wordt verleid door de sinnekens ‘Vieryghe Lust’ (‘Vurige be-
geerte’) en ‘Dwaze Iongheyt’ (‘Jeugdige onbezonnenheid’) om de gemakkelijke
weg te kiezen en uit te rusten in een herberg met de naam ‘Poel van Despera-
cyen’.50 Hij wordt versierd door de waardin, ‘Der Zonden Voetzele’ (‘Voedster
van de zonde’) genaamd. De drie sinnekens spelen precies dezelfde rol als Pam-
phagus, Pantolabus en Lais in Acolastus. In Een spel van sinnen hoe menich
mens soeckt Thuys van Vreeden wordt de hoofdpersoon (Menich Mensen) van
zijn doel afgebracht door sinnekens ‘Hypocrysye’ en ‘Aerts Appetyt’, die hem
leiden naar een herberg met de naam ‘Casteel van duysterheeden’.51 Alle vaste
types uit de Romeinse komedie die de herbergscène in Acolastus bevolken ten
spijt, het gaat hier om een dramatische conventie uit het eigentijdse volkstalige
toneel, en ze zijn ‘weinig anders dan een klassieke aankleding’.52

4.4.1 De receptie van het zinnespel in Hypocrisis en de reformato-
rische boodschap

Hypocrisis wordt in de ondertitel omschreven als ‘Een tragikomedie [...] over
de leugenachtige Godsdienstigheid van Hypocrisie, haar valse Leer en haar
bestraffing, ook over de tegenslagen van Psyche en het herstel van haar heil
door oprecht berouw’.53 Hypocrisis is een stuk ‘met een handelingsschema

moet zijn, omdat ze geen geen oorspronkelijk stuk hebben kunnen vinden. Volgens Bolte komen de
stukken van Snoy en Macropedius niet in aanmerking als oorspronkelijke bron, omdat Gnapheus
juist zegt het stuk van Snoy niet te kennen. Ook Macropedius’ Asotus moet hem onbekend geweest
zijn, aangezien het pas in 1537 werd uitgegeven. Zie ook Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa,
p. 22-23. Voor Snoys verloren-zoon-stuk en Macropedius’ Asotus, zie ook paragraaf 3.5.1. Voor
Waldis’ De parabel vam vorlorn szohn, zie paragraaf 3.4.

48Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 142-148.
49Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 17, 131, 145..
50Erné & Van Dis, Gentse Spelen, p. 436. Waite, Reformers on Stage, p. 148.
51Waite, Reformers on Stage, p. 93; Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de

zestiende eeuw , p. 164-167; Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama, 1D4.
52Pleij, Het gevleugelde woord, p. 708.
53Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 1: ‘De Hypocrisis falsa religione, ficta disciplina et suppli-

cio, deque Psyches calamitate et restituta illi per veram poenitentiam salute Tragicomedia [...]’.
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dat is gebaseerd op de aanwezigheid van twee personages die (samen) het
mensdom vertegenwoordigen, waarvan de een [...] verloren gaat en de ander
gered wordt’.54

De hoofdrollen zijn weggelegd voor de personages Psyche (zij komt tot in-
keer en wordt gered) en Hypocrisis. Psyche - de ziel van de zondige mens -
wordt voor het gerecht gedaagd en vraagt aan Hypocrisis haar verdediging op
zich te nemen. Hypocrisis is een personificatie is van de Rooms-Katholieke
Kerk of de katholieke geestelijkheid. Hypocrisis twijfelt of zij Psyche’s on-
schuld al dan niet moet bepleiten. Vevolgens komen de twee furiën Ate en
Alecto op om haar ervan te overtuigen het te doen. Deze wraakgodinnen uit
de onderwereld, die het eigentijdse publiek zeker zullen herinneren aan de dui-
vels uit de hel van het volkstalige toneel, verkleden zich ‘als engelen van het
licht’ en doen zich voor als Hypocrisis’ trouwe dienaren Religio en Disciplina
(‘Godsdienstigheid’ en ‘Leer’). De personages Ate en Alecto vertonen gro-
te overeenkomsten met de sinnekens, personificaties van het kwaad, uit het
Nederlandstalige zinnespel.

Zo doen de namen die zij aannemen om Hypocrisis om de tuin te leiden
denken aan de sinnekens. Vaak zijn de namen van sinnekens samengesteld
uit een op zichzelf neutraal woord, waaraan een bijvoeglijke bepaling wordt
toegevoegd, die hun zijn dan weer in een slecht daglicht stelt. Ate en Alecto
doen zich voor als Godsdienst en Leer en in de ondertitel van het stuk worden
ze ‘de leugenachtige Godsdienst en de valse Leer van Hypocrisie’ genoemd,
een rechtstreekse verwijzing op de stereotiepe naamgeving van de sinnekens,
waarmee onderstreept wordt dat het om dergelijke personages gaat.55

Tevens handelen Ate en Alecto als paar, zoals ook de sinnekens doen in
vrijwel alle rederijkersstukken. Zij willen de ondergang van de mensfiguren
Psyche en Hypocrisis, maar zij kunnen hen natuurlijk niet als afschrikwekken-
de furiën benaderen en ze moeten zich met eerst vermommen kleding, schmink
en parfum.56 Een dergelijke verkleedpartij op het toneel gebeurt ook in en-
kele rederijkersspelen, som zijn de sinnekens namelijk ‘geheel als duivels [...]
uitgerust’, en is er een vermomming nodig, voordat ze met de hoofdpersoon
in contact treden om deze te misleiden.57 In deze zogenoemde contactscènes
gedragen de sinnekens zich volledig anders dan wanneer ze onder elkaar zijn
(scènes-apart).

54Zie paragraaf 4.3.
55Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. A1r: ‘De Hypocrisis falsa religione, ficta disciplina’.
56Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 29 (II.1): ‘ATE: Als jij je nu eens even op de vlakte houd,

totdat ik bij Proserpina [de godin die samen met Hades regeert over de klassieke Onderwereld]
een schmink, kleding en de beste parfum gehaald heb. Ik ben zo terug’ (‘ATE: Fac paululum /
Ad hanc aedem divortas, donec a Proserpina petam / Fucum, cultum, atque odores optimos, mox
huc revolavero’).

57Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 47.
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[Z]odra de sinnekens in contact met de hoofdpersoon treden, [komt
er] een duidelijke wijziging in hun gedrag. Zij komen in deze spelen
immers op hem toe als dienaars, raadgevers, vrienden, als personen,
die geheel aan zijn kant staan, gëınteresseerd in zijn moeilijkheden,
vol goede raad omdat ze het beste met hem voor hebben. Onder
elkaar denken ze er wel heel anders over, zoals we al zagen, en er is
dus een duidelijke tegenstelling tussen hun optreden in de scènes-
apart en de contactscènes, die sterk geaccentueerd kan zijn door het
karakter van hun begroetingswoorden. Vol reverentie en beleefdheid
treden ze hun slachtoffer tegemoet, te hoffelijk, te minzaam zelfs.
Ze laten het jargon, dat ze in de scènes-apart gebruiken, los en slui-
ten zich aan bij het taalgebruik van de hoofdpersoon, zijn sierlijke
manier van spreken - uit de scènes tussen twee gelieven bekend -
soms parodiërend’.58

In Gnapheus’ Hypocrisis, en overigens ook in zijn Acolastus, waar de profiteurs
de verloren zoon complimentjes maken, maar achter zijn rug om zijn ondergang
bewerkstelligen,59 gebeurt hetzelfde. Ik zal een scène uit Hypocrisis analyse-
ren, omdat daarin het godsdienstdebat een rol speelt en het negatieve beeld
dat in evangelische kringen heerste over het katholicisme bevestigd en doorge-
geven wordt: de verleidingsscène waarin de sinnekens Hypocrisis proberen te
overtuigen de verdediging van Psyche op zich te nemen (II.3). De scène zit
boordevol dramatische ironie: het publiek weet dat Ate en Alecto uit zijn op
Hypocrisis’ ondergang (hun kwade bedoelingen hebben ze al uitgebreid verteld
in de scènes-apart), maar Hypocrisis weet van niets. ‘Tongue-in-cheek’ neemt
Ate het woord:

Ten eerste zou ik willen dat u ervan op de hoogte bent,
mijn gebiedster Hypocrisis, dat ik erg veel van u houd
en dat mijn waardering voor u het allerhoogst is.
En dus zal ik u natuurlijk graag raad geven.60

Dan raadt Ate Hypocrisis aan om de rechter toch vooral te herinneren aan
haar vele goede werken: de pelgrimages en de heiligdommen en kloosters die

58Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 109.
59Deze scènes zijn tot nog toe alleen met de typische scènes van de uitvreters uit de Romeinse

komedie in verband gebracht. Parente, Religious Drama, p. 45. Een verband dat Gnapheus ove-
rigens zelf ook legt, door Pantolabus en Pamphagus volgers van Gnatho, een bekende Terentiaanse
profiteur te noemen (4.4). Maar de scènes zijn tevens typerend voor volkstalige sinnekens.

60Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 34: ‘Primum, hoc velim te habere persuasissimum, /
Hypocrisis hera optima, te mihi carissimam / Esse, atque te semper fecisse maximi. / Quare,
quod ex re sit, lubens tibi consulam’.
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Hypocrisis gesticht heeft,61 aan de zieltjes die ze uit het Vagevuur gered heeft
en die ze ‘van hun schuld verlost heeft zoals zij [Ate] haar geleerd heeft’, na-
melijk ‘met gebeden, liturgieën, aflaten (diplomatis), vasten, wijwater (lustrali
aqua) en [het branden van] kaarsjes’ (caereos).62 Met deze regels, en voor-
al met de woorden ‘zoals Ate (vermomd als trouwe volgeling) haar geleerd
heeft’, impliceert Gnapheus dat de uiterlijke geloofsbeleving van de Rooms-
Katholieke Kerk ingegeven moet zijn door de duivel. Ook de vervolgingen
waaraan de Rooms-Katholieke Kerk zich schuldig maakt schaart Ate onder de
goede werken.

Met zoveel overgave spant u zich alleen daarvoor in dat ik, Gods-
dienst,

niet van mijn plaats gestoten wordt. Ja, u verjaagt de mensen
uit hun woonplaats, die niet instemmen met mijn leerstellingen,
u offert, slacht en brengt ze ter dood met bijl en vuur,
u laat dat doen/zij het in andermans handen, en drietand.
Als u nog steeds niet gelooft dat al uw deugden
de hoogste God welbehagen, heeft u het goed mis.63

Overigens bevatten deze regels impliciet ook kritiek op de lutherse en zwingli-
aanse stromingen binnen de evangelische beweging, die bijvoorbeeld de dopers
vervolgden. Het vervolgen van dissidenten wordt tot iets demonisch door te
verwijzen naar de drietand, het attribuut dat duivels vaak meekrijgen.

Hypocrisis blijkt slechts met moeite te overtuigen. Zij vreest nog steeds ‘de
bliksem van Jupiter’ (of te wel de wrake Gods) en ze is bang dat de aanklager
tegen wie ze het op moet nemen, Apollo, ‘wat zij graag verborgen houdt,
openbaart, en toont wat ik onder mijn kleding verberg’.64 Dat zal inderdaad
gebeuren. Maar uiteindelijk weten de sinnekens Hypocrisis te verleiden.

HYPOCRISIS: ‘Jullie wijze woorden hebben me overtuigd. Vooruit,
61Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 35: ‘Non saepe adita refero divorum limina, / Non condita

abs te memoro templa, non / Aras et coenobia’.
62Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 35: ‘Quin hoc certo velim / Credas, Iovem in memoria

habere, ab inferis / Trophea quae dudum per nos acceperis / Umbrarum myriadas aliquot, utpote
quas sacra / Re, votis, aere dato, ac variis diplomatis / Eximere te docuimus caeco carcere, /
Poenarumque loco, ubi infectum eluitur scelus. / Non dicam quae aera, quam sancte tinxeris, /
Inunxeris, quas herbas, templa, caereos, / Quas lymphas atque oleum Diis consecraveris’.

63Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C4rv: ‘[...] Adeoque id unice operam des, ne Religio /
Meo loco movear. Quin sedibus quoque / Pellis, non accedentes nostris dogmatis, / Mactas, feris,
perdis securi et ignibus, / Alienis quamvis manibus, atque fuscinis, / Si non credis tantis tuis
virtutibus / Te numini summo placere, falleris’. De uitgave van 1544 is iets clementer en spreekt
alleen over verbannen (Gnapheus, Hypocrisis (1544), p. 36): ‘[...] ne Religio / Meo loco movear,
habearve frigide. / Quin sedibus pellis quoque adversarios, / Nostris qui dogmatis reclamant
fortiter’.

64Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C1v: ‘Iovis quia metuo, metuo mihi valde a fulmine. /
Tum, vereor, ut me Phoebus pandat abdita’.
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ik zal doen wat jullie willen’. ATE: ‘Goed zo. God zij met u’.65

Ate’s ‘God zij met u’ (letterlijk: ‘mogen de goden voor een goede afloop zor-
gen’) is weer tongue-in-cheek. Wanneer Hypocrisis het toneel verlaten heeft,
komt haar ware, duivelse aard weer naar boven. En de scène eindigt dan ook
met de woorden: ‘Ha ha hi! Wat hebben we dat mooi voor elkaar! Omdat
Hypocrisis, verstrikt, gevangen en verraden is’.66 De sinnekens raden Hypo-
crisis aan om in haar verdedigingsrede vooral te hameren op de goede werken,
die zij en Psyche gedaan hebben. Hypocrisis neemt dit advies dankbaar aan,
maar tijdens de rechtszaak werkt het alleen maar in haar nadeel, en zo krijgen
de sinnekens wat zij willen.

4.5 Conclusie

Qua vorm zijn Gnapheus’ drama’s met hun vijf bedrijven, proloog en epiloog
puur klassiek. Maar daar houden de overeenkomsten op. Ondanks het feit
dat Gnapheus zijn volkstalige bronnen in tegenstelling tot de klassieke nooit
noemt, recipieert hij wel degelijk typerende elementen uit het rederijkersdrama.
Het handelingsverloop van zijn komedies is dat van de prototypische moraliteit,
waarin de hoofdpersoon een allegorische reis maakt van zonde naar genade of
van onkunde naar inzicht. Niet alleen het grondmodel werd ontleend aan
het volkstalige toneel, Gnapheus maakt ook gebruik van standaardscènes en
stereotiepe personages zoals de sinnekens die de hoofdpersoon op het verkeerde
pad brengen.

In Gnapheus’ Acolastus moeten de klaplopers Pamphagus en Pantolabus
als sinnekens opgevat worden. Zij gaan net zo goed terug op de uitvreters
kenmerkend voor de Romeinse komedie (parasiti), als op de verleidende sin-
nekens die uit zijn op de ondergang van de hoofdpersoon. Ze verleiden de
hoofdpersoon Acolastus, die de mensheid voorstelt, en nemen hem mee naar
de herberg, waar hij zich te goed doet aan drank en seks. De herbergscène
wemelt van de personages die normaliter de Romeinse komedie bevolken, toch
is het een typisch volkstalige scène, die de zondeval van de mensfiguur allego-
risch uitbeeldt. Ook het personage Philautus is gemodelleerd naar een van de
standaardpersonages uit het toneel in de moedertaal: de duivel.

In Hypocrisis zijn het Ate en Alecto die de rol van de sinnekens op zich
nemen. Wel worden deze standaardpersonages uit het volkstalige zinnespel

65Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 37: ‘HYPOCRISIS: Vincor equidem sententiis. Age faciam
/ Quod vultis. ATE: Pulchre sane. Id Dii vortant bene’.

66Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C5v: ‘ALECTO: Ha ha he! Quam pulcre nunc quidem
procedimus! / Hypocrisis quia haeret capta est, proditur’. De uitgave van 1544 heeft slechts een
terzijde zonder de duivelsschaterlach.
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van een klassieke aankleding voorzien: in plaats van de volkstalige duivels uit
de hel, hebben we hier te maken met wraakgodinnen uit de onderwereld.

Gnapheus zoekt aansluiting zoekt bij algemeen bekende volkstalige genres
en hij maakt gebruik van de conventies en motieven die daar gangbaar zijn.
Zo speelt hij in op het verwachtingspatroon van de toeschouwers en lezers, en
weet hij de fysieke en semantische hindernissen te verkleinen. Hij maakt te-
vens gebruik van stereotiepe goede en foute personages om het publiek in een
bepaalde richting te sturen en de gewenste interpretatie op te leggen. In Hy-
pocrisis worden de sinnekens Ate en Alecto enerzijds, en allegorische deugden
als Berouw anderzijds, gebruikt om de antithese tussen het katholicisme en de
evangelische beweging aan te scherpen en de reformatorische boodschap kracht
bij te zetten. In Acolastus, waar het conflict met de Rooms-Katholieke Kerk
sowieso nauwelijks speelt, maken de sinnekens alleen de algemeen aanvaarde,
moraliserende boodschap aanschouwelijk.
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