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Hoofdstuk 5

Eloquentiae Triumphus: debatten over

onderwijsvernieuwing en Hercules

Germanicus

5.1 Inleiding

In vergelijking met Gnapheus’ andere Latijnse drama’s is Eloquentiae Trium-
phus bijzonder.1 Hier geen Romeinse komedie of volkstalige moraliteit, maar
een optocht van mythologische en historische personages, die te voet, te paard
of op een wagen voorbijkomen en allemaal hun zegje doen. De allegorische per-
sonages Welsprekendheid (Eloquentia) en Barbarij (Barbaries), die het evan-
gelisch humanisme en de scholastiek vertegenwoordigen, houden een langere
redevoering. De overige acteurs hebben veel minder tekst en hun versregels
zijn inhoudelijk simpel en toegankelijk, maar daarom juist een aangename on-
derbreking. Met twee herdrukken is het toneelstuk samen met Acolastus een
van Gnapheus’ succesvollere drama’s.

In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat Eloquentiae Triumphus ingezet is
in het debat rond onderwijsvernieuwing, waarin de humanisten een polemiek
voerden tegen de ‘barbaarse’ scholastici. Gnapheus is een van de vele evan-
gelisch humanisten die in zijn werk afrekent met het ouderwetse, scholastieke
onderwijs ten behoeve van het vernieuwende, humanistische onderwijs.2 Het

1Eloquentiae Triumphus (‘Triomf van de Welsprekendheid’) werd eind jaren ’30 van de zes-
tiende eeuw geschreven en twee keer opgevoerd in Elbing, waar Gnapheus na zijn vlucht uit de
Nederlanden neergestreken was en waar hij doceerde aan de Latijnse school (ca. 1531-1541, in
1535 werd hij rector). Zie paragraaf 2.3. In 1545 bracht hij het toneelstuk opnieuw op de planken
in Koningsbergen ter gelegenheid van de opening van de lutherse universiteit. Zie paragraaf 2.4.

2Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, p. 143: ‘In de werken die Gnapheus schreef
treedt hij op als een geestdriftig pleitbezorger van het humanisme, met name in Eloquentiae
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stuk werd ook wel Misobarbarus (‘Barbarij-hater’) genoemd.3 Het staat in de
traditie van Erasmus’ Antibabarorum liber (1520).

Anders dan in het vroege, Italiaanse humanisme verbonden de evangelisch
humanisten uit Noord Europa de polemiek tegen de scholastiek aan de Re-
formatie en de strijd tegen de Rooms-Katholieke Kerk. De herziene herdruk
van Eloquentiae Triumphus uit 1551 is neutraal, maar in de eerste en de der-
de (en laatste) druk neemt Gnapheus hetzelfde antikatholieke standpunt in.4

Hij maakt de identificatie van scholastiek en katholicisme expliciet, door een
verband te leggen tussen Barbarij en de katholieke geestelijkheid met woor-
den als ‘monniken’, ‘nonnen’, ‘priesters’ en een ‘in purper geklede, gemijterde
bisschop’.5

5.2 Genre

Eloquentiae Triumphus is, zoals gezegd, een geval apart in vergelijking met
Acolastus, Morosophus en Hypocrisis. Het drama is niet gemodelleerd naar
de Romeinse komedie, of naar het zinnespel van de rederijkers.6 Het stuk

Triumphus. [...] In dit stuk staan Barbaries en Eloquentia tegenover elkaar; de voornaamste
verdedigers van de laatste zijn Gaza, Valla en Erasmus’. Over het anti-scholastieke werk van de
evangelisch humanisten uit Noord Europa, zie Rummel, Humanist-Scholastic Debate en Tracy,
‘Against the “Barbarians”’.

3Misobarbarus werd niet teruggevonden en moet dus gëıdentificeerd met een van Gnapheus
andere spelen. Natuurlijk is Eloquentiae Triumphus bedoeld, aangezien het inhoudelijk precies
bij de titel Misobarbarus aansluit. Morosophus is ook wel geopperd. Zie bijvoorbeeld Bahlmann,
Die lateinischen Dramen, p. 45: ‘eine ungenaue Titelwiedergabe des Morosophus’. Bahlmann
verwijst naar Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 5. Maar Reusch betwijfelt ten zeerste dat Misobar-
barus en Morosophus een en hetzelfde werk zijn.

Ook Worp en IJsewijn identificeren Misobarbarus met Eloquentiae Triumphus. Worp, Geschie-
denis van het drama, dl. I, p. 206. IJsewijn, ‘Theatrum Belgo-Latinum’, p. 90: ‘Gnapheus heeft
nog twee of drie andere stukken gecomponeerd, maar die zijn volledig in ’t vergeetboek geraakt,
in die mate zelfs dat met het nu oneens is over het antwoord op de vraag of zijn Morosophus, een
soort Lof-der-Zotheid-spel, moet gëıdentificeerd worden met zijn verder onbekende Misobarbarus.
Ik ben geneigd op die vraag neen te antwoorden, omdat de laatste titel eerder doet denken aan
een aanval op de ‘barbari’, d.w.z. de vertegenwoordigers van het scholastiek en laat-middeleeuws
Latijn. Dit thema was in Gnapheus’ tijd bijzonder actueel. Ik verwijs hier naar het werk van
Erasmus en in het bijzonder naar zijn Antibarbari, waarvan de titel gelijkenis vertoont met die
van Gnapheus’ stuk. Ook in het humanistische toneel is het bij herhaling behandeld, vanaf Kerck-
meisters Codrus (1485) tot de bijna een eeuw jongere Priscianus Vapulans (1578) van de Duitser
Nicodemus Frischlinus.’

4Eloquentiae Triumphus werd drie keer gedrukt. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (Gdansk:
Rhodus, 1541; Keulen: Gymnicus, 1551; Antwerpen: Jan van der Loe / Joannes Loëus, 1555). Het
toneelstuk werd voor het eerst gedrukt in Danzig in 1541, samen met Morosophus, dat Gnapheus
een paar jaar later schreef. Eloquentiae Triumphus bevat dan ook opvallende overeenkomsten
met Morosophus: beide stukken uiten kritiek op de scholastici en allebei ontlenen ze veel aan het
werk van Erasmus. Zie hoofdstuk 6.

5Zie paragraaf 5.5.1.
6Het toneelstuk is niet opgebouwd uit een proloog, vijf akten, en een epiloog, en er worden geen

metra uit de klassieke komedie gebruikt. Het heeft ook geen zich ontwikkelende handeling of een
allegorisch pelgrimage van zonde of onkunde naar genade of inzicht. In BRN wordt Eloquentiae
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kenmerkt zich door een revueachtig passeren van verschillende personages, die
elk een paar regels uitspreken of hele redevoeringen declameren.

Worp doet met enige aarzeling uitspraken over het genre van Eloquentiae
Triumphus. Het toneelstuk ‘zou doen denken aan de schitterende feesten van
Italiaansche dweepers met het classicisme, maar kan ook navolging zijn van
een processiespel’.7 Het is aannemelijk dat Eloquentiae Triumphus geënt is op
het processiespel. Tijdens een processiespel (ook ‘ommegangstoneel’ genoemd)
voerden de toneelspelers van de rederijkerskamers lopend langs een bepaalde
route toneelscènes op, die konden bestaan uit togen of tableaux vivants, los-
se voordrachten en declamaties.8 Een andere benaming voor dit type toneel
is het ‘wagenspel’, omdat men houten wagens inrichtte als toneel. Bij Gna-
pheus komen een aantal personages op in ‘triomfwagens’, dit zijn de ‘rijdende
theaters’ die bij het wagenspel voorbijrijden aan het publiek.

Naast het processiespel, kan Gnapheus gëınspireerd zijn door het model
van de ‘blijde inkomst’. De blijde inkomst was een bekend fenomeen voor de
stadsbevolking in de vroegmoderne tijd: de heersende vorst trok door het land
en hield een optocht in diverse steden.9 In de Nederlanden ging zo’n optocht
gepaard met toneelvoorstellingen of het vertonen van tableaux vivants langs
de route die de vorst aflegde. Een intocht bood zowel de vorst als de stad
de mogelijkheid om propaganda te bedrijven en met elkaar van gedachten te
wisselen, bijvoorbeeld door een bepaalde boodschap aan de vorst te verpakken
in de stukken. Dergelijke blijde inkomsten vormen ook het uitgangspunt voor
populair beeldmateriaal uit de vroege Duitse Reformatie, waar ze vaak een
allegorische lading krijgen.10 Aan Eloquentiae Triumphus lijkt een dergelijke
(allegorische) intrede ten grondslag te liggen.11

5.3 Inhoud

Eloquentiae Triumphus wordt geopend door de Romeinse godheid van de wel-
sprekendheid Mercurius, die voor een triomferend leger uitrijdt. Vervolgens
komen twee bekende humanistische onderwijsvernieuwers op, die zelf ook nieu-
we leergangen schreven. In de eerste druk zijn de twee onderwijsvernieuwers de

Triumphus overigens wel omschreven als een zinnespel: ‘het vermakelijke Latijnsche zinnenspel’
(Pijper & Cramer, BRN , p. 140). Voor het zinnespel, zie paragraaf 4.3.

7Worp, Geschiedenis van het drama, dl. I, p. 235.
8Voor togen of tableaux vivants, zie paragraaf 4.3.
9Zie Soly, ‘Plechtige intochten [...]: communicatie, propaganda, spektakel’.

10Bijvoorbeeld de prent van de intocht van de Waarheid, die vergezeld wordt door Ulrich van
Hutten, of een afbeelding waarop het katholieke geloof in processie passeert. Scribner, For the
Sake of Simple Folk , p. 64, 96-97.

11Meer specifiek gaat Eloquentiae Triumphus terug op een beschrijving van de intocht van
Battus in Erasmus’ Antibarbari, zie paragraaf 6.2.
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Straatburgse en Alkmaarse rectoren Johannes Sturmius en Johannes Murmel-
lius, en in de herdruk van 1551 Petrus Mosellanus en wederom Murmellius.12

Het toneelstuk is drie keer in druk verschenen, waarbij de tekst steeds uni-
verseler werd en steeds minder toegespitst was op Pruisen.13 In de laatste
herdruk zijn het dan ook geen historische personen meer, die samen met Mer-
curius voor de anderen uitgaan, maar allegorieën: Sophronius, ‘een verstandig
man’ en Philaetius, ‘een kritisch man’.14

Zij worden te paard gevolgd door de ijverige leerlingen van de Latijnse
school (Philologi adolescentes), en hun grote voorbeelden, bekende humanisten
als Lorenzo Valla, Theodorus Gaza, Rodolphus Agricola, Johannes Reuchlin,
Desiderius Erasmus, Guillaume Budé, Philippus Melanchthon, Jaques Lefèvre
d’ Étaples en tot slot Andrea Alciati. In de herdruk van 1551 moet Melanch-
thon plaats maken voor Juan Luis (Ludovicus) Vives. In de laatste druk van
1555 worden Lefèvre en Alciato vervangen door Thomas Linacer en Vives.15

De teneur van hun uitspraken is dat ze zich altijd ingezet hebben voor de
studia humanitatis en barbarij bestreden hebben, met af en toe een woordspe-
ling op hun naam. Bijvoorbeeld quantumvis Agricola (‘al ben ik een Boer’),
en pium fabrum quod decet (‘zoals het een vrome arbeider betaamt’, Lefèvre
had de Latijnse naam Faber aangenomen).16 De negen bekende humanisten
worden te voet gevolgd door hun pages, die de oorlogsbuit meedragen: half
verscheurde boeken aan de toppen van hun speren geregen.

Dan jaagt Hercules, de overwinnaar van monsters, traditioneel gehuld in
zijn leeuwenvel en gewapend met een knuppel, te voet het personage Barbarij
voort. In de druk van 1551 wordt hij in de dramatis personae Hercules Gallicus
genoemd, een personificatie van Welsprekendheid.17 Hercules Gallicus werd

12Voor Sturmius (1507-1589) zie ADB 37, p. 21-38 en BBKL 11, 145-149. Voor Murmellius
(ca. 1480-1517) zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus, NDB 18, p. 613-614;
ADB 23, p. 65-66 en Groenland, Een humanist maakt school. Murmellius is vooral bekend om
zijn schoolboek Pappa puerorum getiteld.

Voor Mosellanus (theoloog en onderwijsvernieuwer, 1493-1524) zie NDB 18, p. 170-171; ADB
22, p. 358-359; BBKL 6, p. 169-171. Mosellanus’ hoofdwerk is Paedologia (1518), een vaak
herdrukt humanistisch schoolboek dat bestaat uit 37 Latijnse dialogen. Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1541), fol. C1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B2v.

13Zie paragraaf 2.3.1.
14Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A4v-A5r.
15Voor al deze beroemde humanisten, zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus.
16Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C1v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. B3v. 1555 heeft alleen Agricola (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol.
A5v). De enige humanist die niet bij naam genoemd wordt in de tekst die de toneelspelers tij-
dens een voorstelling uitspreken is Melanchthon. Wellicht was dat toch te controversieel. Zijn
naam staat natuurlijk wel in de regelaanwijzing aan de desbetreffende historische personen in de
gedrukte tekst. Luther wordt natuurlijk al helemaal niet genoemd, al is het niet ondenkbaar dat
het personage Hercules (zie paragraaf 5.6) met hem gedentificeerd moet worden.

17Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B1r. Voor Hercules Gallicus zie Alciato,
Emblematum liber , fol. E6r. Dit is overigens niet de enige verwijzing naar Alciato’s werk, maar
de beperkte aanstellingstijd liet niet toe de parallellen nader te bestuderen.
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Afbeelding 5.1: Titelpagina Eloquentiae Triumphus (1541). Bayerische Staatsbibli-
othek (BSB).
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Afbeelding 5.2: Titelpagina Eloquentiae Triumphus (1551). Wolfenbütteler Digitale
Bibliothek (WDB), Wolfenbüttel.
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doorgaans afgebeeld met lange gouden kettingen die als tongen uit zijn mond
tevoorschijn komen, wat symbool staat voor zijn redenaarskunst, waarmee hij
zijn toehoorders letterlijk wist te boeien.

Afbeelding 5.3: Hercules Gallicus in Alciato’s Emblematum liber (1531). Alciato’s
Book of Emblems. The Memorial Web Edition in Latin and English.

Hij heft zijn knots dreigend op naar Barbarij, die de eerste langere rede-
voering houdt: ‘een treurpleidooi tegen de Antibarbari’ (‘hanc Elegeiam in
Antibarbaros’), een rechtstreekse verwijzing naar Erasmus’ Antibarbari, dat
net als Eloquentiae Triumphus het humanistische onderwijsideaal aanprijst.18

Na zijn redevoering volgt een scène waarin ouderwets, scholastiek lesmateri-
aal weggewuifd wordt. De kritiek op middeleeuwse schoolboeken uit Erasmus’
Antibarbari wordt door Gnapheus verlevendigd met personificaties: negen Phi-
lobarbari (‘Liefhebbers van Barbarij’) passeren het publiek in groepen van
telkens drie.19 Als eersten komen de acteurs Battologus (‘Stotteraar’ of ‘Door-

18Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B5r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A6v. Voor Erasmus’ Anti-
barbari en Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus zie paragraaf 6.2. Het personage Barbarij en de
redevoering worden uitgebreid besproken in 5.5 en 5.5.1.

19Deze personificaties van ouderwetse lesboeken, hun schrijvers en gebruikers - neem bijvoor-
beeld Catholicon (lesboek), Scotus (auteur), en Graecista (gebruiker) - representeren naar alle
waarschijnlijkheid dezelfde boeken die de pages eerder als buit aan hun speren geprikt hadden.
Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D2v-D3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C1r-C2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B3v-B4v.
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drammer’),20 Amusus (‘Muzenhater’) en Morologus (‘Leuterkous’) voorbij.21

Vervolgens komen Graecista, Catholicon en Scotus op.22 Tenslotte Mamme-
trectus, Maranus en Modista.23 Zij worden met zweepslagen voortgedreven
door twee Misobarbari (‘Barbarij-haters’). In de eerste druk zijn dit de beken-
de Duitse humanist en reformator Ulrich van Hutten en Felix Rex Polyphe-
mus,24 een geloofsvluchteling uit Gent en bibliothecaris van hertog Albert, bij
wie Gnapheus later ook onderdak zal zoeken. In de tweede druk gaat het om
Hutten en Angelo Poliziano, respectievelijk de auteurs van Epistolae virorum
obscurorum (waarin Hutten het opneemt voor Reuchlin, en ageert tegen een
scholastieke theoloog) en Illustrium Virorum epistol[a]e.25 In de laatste druk
is Hutten nog steeds van de partij, maar staat Gisbert Longolius hem bij.26

Apollo, Mercurius en Bacchus, beschermgoden van de dichtkunst, retorica
en toneel, vellen hun oordeel over de Philobarbari. Alleen Apollo wordt op het
toneel bij naam genoemd, maar ook de andere twee goden moeten aan hun
kostuum en attributen gemakkelijk te herkennen geweest zijn. De drie Genii
van deze goden (gepersonifieerd door in het wir gekleedde jonge vrouwen) oor-
delen eveneens over de Barbaren, en zij kondigen de komst van Pallas (Athene)
aan.27 Twee lijfwachten van Pallas komen te voet op en manen het publiek tot
stilte voor de woorden van Pallas.28 Pallas is op zoek naar leerlingen die goed

20‘Battologus’ wordt in 1555 vervangen door ‘Haymo’. De dertiende-eeuwse Haymo of Favers-
ham werd ‘De ergste Aristotelicus van allemaal’ genoemd (Inter Aristotelicos Aristotelicissimus),
wat hem tot een schoolvoorbeeld van de scholastici maakt.

21‘Morologus’ wordt in 1555 vervangen door Hugutio. De twaalfde-eeuwse Hugutio van Pisa was
auteur van Magnae Derivationes. Dit werk was de belangrijkste bron voor het Catholicon, dat
ook voorbij komt in Eloquentiae Triumphus. Beide werken zijn dan weer gedeeltelijk ontleend
aan de auteur Papias, die ook komt kijken in het toneelstuk.

22Scotus werd in de drukken uit 1551 en 1555 ‘Florista’. Voor deze personificaties zie para-
graaf 6.2.

23Maranus wordt in de uitgave van 1551 vervangen door Hugutio, en in 1555 door Papias.
Maranus is een verlatijnst Spaans woord. Een ‘marano’ of ‘marrano’ is een tot het christendom
bekeerde jood. Waarschijnlijk doelt Gnapheus hier op de katholieke theoloog Johannes Pfefferkorn
(1469-1523), die een polemiek voerde tegen Reuchlin. Voor de polemiek, zie paragraaf 5.4. Voor
Pfefferkorn, zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus. Voor Mammetrectus en
Modista zie paragraaf 6.2.

24Voor Hutten, zie NDB 10, p. 99-102; ADB 13, p. 464-475. Voor Rex, zie Bietenholz &
Deutscher, Contemporaries of Erasmus, en Förstemann, ‘Felix König (Rex)’.

25Voor Angelo Poliziano (1454-1494), zie Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus.
26Voor Longolius (in de moedertaal Longueil, 1507-1543; geboren in Utrecht, rector van de

Latijnse school in Deventer, en professor en arts aan de universiteit van Keulen) zie ADB 19. p.
155-156.

27Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D3v-D4r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C2r-C3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B4r-B5r.

28In de eerste druk zijn dit Eusebius en Polycarpus, representanten van het vroege christendom,
waarop de evangelische beweging teruggaat (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4r),
in 1551 Eusebius en Palladius, geschiedschrijvers van het vroege christendom en de vervolgingen
(Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C3r, en in 1555 Eusebius en Theophilus (Gnaphe-
us, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5r). Theophilus is in deze periode van de Reformatie een
bijnaam voor Luther, maar kan net zo goed een personificatie zijn van een willekeurig godlievend,
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kunnen luisteren en haar leerstellingen (‘Quaecumque ab illius sacro / Mittan-
tur ore dogmata’),29 onthouden. Pallas, herkenbaar aan haar attributen van
schild, lans en helm, gaat de triomfwagen van Welsprekendheid voor.30

Vier jonge vrouwen, die de deugden Inzicht, Gerechtigheid, Kracht en Ge-
matigdheid personifiëren, omringen te paard de triomfwagen van Welsprekend-
heid, en karakteriseren zichzelf kort met twee versregels. Net als Pallas heeft
ook Welsprekendheid twee voetsoldaten of koeriers die het publiek tot stilte
manen.31 Vervolgens houdt de godin Eloquentia een lange redevoering vanaf
haar wagen.32 Na haar rede volgt een andere triomfwagen waarop de drie Gra-
tiën plaats genomen hebben. Socrates en Mecenas volgen te paard. Socrates
maant redenaars dat niet alleen de voordracht belangrijk is, ook de inhoud
moet goed en deugdelijk zijn. Mecenas maant het publiek dat ze net als hij
dichters en schrijvers geldelijk moeten steunen.

Dan is het einde van de optocht bijna in zicht met de komst van Genius,
een personificatie van dichterlijke inspiratie. Hem volgt een hele rij klassieke
auteurs met hun Muzen. Hij overhandigt steeds een beker aan een muze, die
dan haar beschermeling, steeds de beste en bekendste auteur in het desbetref-
fende genre waarover zij waakt, laat drinken, of te wel, hem inspireert tot het
schrijven van het werk waar hij beroemd mee geworden is.33

5.4 Debatten over onderwijsvernieuwing

Met zijn Eloquentiae Triumphus sloot Gnapheus aan bij het debat rond on-
derwijsvernieuwing en de controverse tussen humanisten en scholastieke theo-
logen. De oorsprong van de controverse lag volgens Rummel in het Italiaanse
humanisme.34 Hier had het debat een speels karakter en was het luchtig van
toon. In de latere fasen - toen de controverse zijn intrede deed in de Noord-
Europese universitaire wereld, en vooral toen het deel ging uitmaken van de
Reformatie - werd het debat rond onderwijsvernieuwing op een fellere toon
gevoerd dan in de onschuldige Italiaanse fase.35 De Noord-Europese humanis-

vroom man.
29Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5r.
30Haar redevoering is relatief lang en blijkbaar belangrijk; de rede wordt in 5.5 nader besproken.
31In 1541 zijn dit Daedalus en Polyhistor (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1v);

in 1551 Philo[lo]gus en Eulalius (’Taalgeleerde’ en ’Begaafd spreker’, Gnapheus, Eloquentiae Tri-
umphus (1551), fol. C5r; in 1555 Eulalius en Philetymus (vrij vertaald als ‘Carrièretijger’, Gna-
pheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6v).

32Deze redevoering wordt later nader besproken. Zie paragraaf 5.5.1.
33Livius, Euripides, Horatius, Plinius, Cicero, Terentius, Homerus, Vergilius en Ptolemaeus.

Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. F3v-F5v.
34Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9-16.
35Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9-10, 63-95, 126-152.
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ten gebruikten hun talenkennis en de zojuist ontwikkelde filologische methode
niet alleen voor de klassieke literatuur, maar wilden deze ook inzetten voor het
interpreteren van de Bijbel.36 Zodoende drongen zij de theologische faculteit
binnen, waardoor de scholastieke theologen zich bedreigd voelden en in de te-
genaanval gingen. Tijdens de Reformatie waren de polemische werken die op
de controverse in gingen niet langer slechts retorische vingeroefeningen en een
kwestie van esthetiek, maar werd er een ideologische strijd gevoerd.

Om hun humanistische rivalen verdacht te maken stelden de scholastieke -
en katholieke - theologen het humanisme gelijk aan het in hun ogen ketterse
lutheranisme.37 En ineens was het ketterij om Grieks en Hebreeuws machtig
te zijn. In het humanistische kamp en in het reformatorische vertoog werd
de scholastiek niet alleen ‘barbaars’ taalgebruik en een vruchteloze methodiek
verweten, maar werd dit verbonden aan de gemeenplaats dat het katholicisme
debet is aan het verval en de ondergang van de ware christelijke kerk.38

Tracy en Rummel geven in hun studies een inhoudelijke schets van het de-
bat.39 Volgens Tracy is de verdediging van de bonae litterae tegen de aanvallen
van de ‘barbaren’ een vaak terugkerend fenomeen in de zestiende-eeuwse La-
tijnse literatuur van Nederlandse en Duitse humanisten. Aan de hand van de
studies van Rummel en Tracy zal bekeken worden wat de beschuldigingen over
en weer nu precies zijn, en hoe de humanisten en scholastici die verwikkeld zijn
in de controverse elkaar neerzetten. Uit de analyse van de redevoeringen in
Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus zal blijken dat veel van deze gemeenplaat-
sen ook in zijn werk terugkomen.

Het gaat hier natuurlijk wel om slogans en propaganda van humanisten en
scholastici voor ofwel een nieuw type onderwijs, ofwel ter verdediging van de
theologische faculteit tegen geleerden die geen theologische opleiding genoten
hebben op universitair niveau. De beschuldigingen over en weer en de karika-
turen van de tegenpartij moeten met een korreltje zout genomen worden en
mogen niet verward worden met de historische werkelijkheid. Zo schrijft Tra-
cy: ‘[...] opposition between the two movements existed far more in the minds
of certain humanist polemicists than it did in reality. [...] some humanists
were all too prone to detect “conspiracies” against themselves and their edu-
cational program. Yet there were battles over changes in school and university

36Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 6-7, 63 e.v..
37Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15.
38Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9, 141-145. Tracy, ‘Against the “Barbarians”’,

p. 17. Voor deze gemeenplaats, zie bijvoorbeeld het bekende en invloedrijke pamflet Passional
Christi und Antichristi, waarin een geperverteerde katholieke kerk gecontrasteerd wordt met het
pure vroege christendom in de persoon van de extravagante paus en de eenvoudige Christus.
Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 149-157. Zie hoofdstuk 10.

39Rummel, The Humanist-Scholastic Debate in the Renaissance and Reformation. Tracy,
‘Against the “Barbarians”: The Young Erasmus and His Humanist Contemporaries’.
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curricula, and the literature to be discussed here may be cited as anecdotal
evidence that there were objections to the humanist program from men who,
if not necessarily scholastics, were at least spokesmen in a more general sense
for the Latin clerical culture of the Middle Ages’.40

5.4.1 Humanisten over scholastici

De humanisten beschuldigden hun scholastieke rivalen in de eerste plaats van
een slechte beheersing van het Latijn. Met hun ‘barbaarse’ Latijn en belabber-
de stijl zouden de scholastici niet alleen de universitaire studies tot ongekende
laagten gebracht hebben, maar ook de neergang van de ware christelijke kerk
in gang gezet hebben. Ze worden uitgemaakt voor ‘barbaren’ en vergeleken
met de Goten, die de Romeinse beschaving vernietigden.

Omdat hun manier van theologie bedrijven (aristotelische dialectiek) twist
en onenigheid in de hand zou werken, worden ze ruziezoekers genoemd en
vergeleken met krassende kraaien.41 Ze zouden geen belang hechten aan ta-
lenkennis en filologie voor Bijbelexegese, ze worden ervan beschuldigd te lui te
zijn om te leren wat ze veroordelen.42 Ook zouden ze het immorele en losban-
dige gedrag dat volgens hen de heidense literatuur kenmerkt en dat ze scherp
veroordelen, zelf in het dagelijks leven in de praktijk brengen.43 Omdat ze
niet leven naar hun woorden, worden ze uitgemaakt voor hypocrieten.

De scholastici zouden zich verschuilen achter het ‘eenvoudige’ en ‘nederige’
christelijke geloof en ze gebruiken de sancta rusticitas of sancta simplicitas
van de apostelen (hun ‘heilige boersheid’ of ‘eenvoud’) als dekmantel om hun
eigen onkunde en onwetendheid te verbergen.44 Ondanks hun eigenlijke on-
wetendheid, zijn ze toch arrogant en overmoedig en weten ze indruk te maken
op de ongeschoolde mensen en hen op te zetten tegen de geleerde en kundige
humanisten.45 Hun titels zouden scholastici slechts te danken hebben aan hun
macht, rijkdom en patronage:46 ze mogen ‘doctor’ zijn, doctus (‘geleerd’) zijn
ze allerminst. Tevens zouden scholastici vooruitgang en vernieuwing tegen-
houden, worden ze uitgemaakt voor ‘sofisten’ en gelijkgesteld aan de (lagere)
geestelijkheid, in het bijzonder bedelmonniken.47

40Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 4.
41Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 31. Zie ook paragraaf 2.3.1.
42Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 13-14.
43Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 12.
44Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 12. Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15,

28-31.
45Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 14. Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 63, 79.
46Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 86-87.
47Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 19-23. Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 12,

14.

142



5.4.2 Scholastici in de tegenaanval

In eerste instantie voelde de gevestigde orde aan de theologische faculteiten
zich geenszins bedreigd door het ‘aanstormend humanistisch talent’.48 Ze za-
ten stevig in het zadel en konden het zich veroorloven de kritiek te negeren.
Wanneer ze toch in de tegenaanval gingen, bijvoorbeeld in hun polemieken te-
gen Reuchlin, Erasmus, Luther en Lefèvre, dan is de eerste aanklacht steevast
die van ketterij. Dit werd hen des te gemakkelijk gemaakt omdat Luther een
aantal zaken belangrijk vond, die ook voor humanisten van gewicht waren.49

Door het humanisme te vergelijken met het lutheranisme, weten ze de huma-
nisten een slechte naam te bezorgen en hen zo de toegang tot de universiteit
te ontzeggen.

De humanisten worden niet alleen uitgemaakt voor ketters, maar ook voor
heidenen. De klassieke literatuur, waar de humanisten zoveel belang aan hech-
ten, zou ten eerste het christendom corrumperen, aangezien het immoreel en
losbandig gedrag propageert. Het is slechts inhoudsloze esthetiek, en eindigt
in paganisme. Om deze reden worden de humanisten uitgemaakt voor sofis-
ten, omdat ze met hun retorische opsmuk het tegendeel belichamen van de
christelijke eenvoud die Paulus aanprijst.50

Scholastici karakteriseren hun humanistische rivalen ook als grammatici
(‘onderwijzers’) en poetae (‘dichters’). Met deze kwalificaties worden ze buiten
de universitaire gemeenschap gesloten. Poëzie valt namelijk onder de ‘gram-
matica’, een van de vakken van het trivium (de andere zijn ‘retorica’ en ‘dia-
lectica’), die op de Latijnse school onderwezen werden en niet thuishoorden
op de universiteit. Men acht de humanisten geen plaats aan de universiteit
waardig, laat staan binnen de theologische faculteit, aangezien hun vakgebied
slechts de grammatica en poëzie behelst. Het neerbuigende poetae wordt later
overigens een geuzennaam: dichters waren ook gëınspireerde zieners, en om
die reden konden ze op een lijn gesteld worden met theologen, zij waren de
theologen van vroeger tijd.51

5.5 Gnapheus’ stellingname in het debat

Het zal niet verbazen dat Gnapheus met Eloquentiae Triumphus de kant van de
humanisten kiest en de scholastiek afwijst. Het toneelstuk laat de overwinning
zien van Welsprekendheid op Barbarij, een allegorische verbeelding van de zege

48Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 39-40.
49Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 128. Zie paragraaf 2.2 en 2.2.2.
50Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 21, 22.
51Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 92. Zie ook paragraaf 5.5.1.

143



van het humanisme op de scholastiek. Door middel van een binaire oppositie
tussen de twee personages,52 waarbij Barbarij in een kwaad daglicht gesteld
wordt, terwijl Welsprekendheid wordt opgehemeld, maakt Gnapheus duidelijk
waar zijn sympathieën liggen.

Zo wordt Welsprekendheid in Mercurius’ openingswoorden ook Minerva,
Wijsheid (Sophia) en ‘geleerde welsprekendheid’ (facundia docta) genoemd.53

Barbarij gaat daarentegen samen met ‘foutief taalgebruik’ (Soloecum Sermo-
nis),54 geheel in overeenstemming met het verwijt aan het adres van de scho-
lastici dat zij barbaars Latijn gebruikten.

De godin Welsprekendheid wordt dus niet alleen met de retorica in verband
gebracht - zoals de namen Eloquentia, Eloquium, Suada en Suadela doen ver-
moeden - , maar ook met Wijsheid en met de gepersonifieerde Waarheid (ἀλη-
θεία).55 De identificatie van welsprekendheid en wijsheid is opvallend, want
vaak wordt (christelijke) wijsheid juist tegenover (heidense) welsprekendheid
gezet: wijsheid heeft gelijk, welsprekendheid probeert het te krijgen. Scholasti-
ci maakten een duidelijk onderscheid tussen ‘redenaars’ en theologen, retorica
en filosofie en humanisme en theologie, wellicht omdat ze zich bedreigd voelden
door de humanisten die aanspraak maakten op een plaats binnen de universi-
teit en zelfs binnen de theologische faculteiten, al waren zij slechts philologi of
grammatici. Humanisten versmelten de twee disciplines juist. Zij betogen dat
wijsheid en welsprekendheid, zoals bij de kerkvaders, heel goed samen kunnen
gaan.56

Rummel voert het debat terug tot in de Oudheid, toen Lucianus het onder-
scheid maakte tussen Socrates en de filosofie enerzijds en de sofistiek ander-
zijds.57 Ze merkt op dat dezelfde argumenten in het vroegmoderne debat weer
opgepakt worden. Ook Gnapheus beroept zich op het klassieke debat tussen
filosofie en sofistiek. Ten eerste door het woord sofist (sophista en variaties als
fastum [...] Sophisticum, ‘sofistische hoogmoed’) te gebruiken, maar ook door
Socrates een plaats te geven in de triomftocht.58

Niet alleen op woordniveau, maar ook met visuele argumenten zet hij Bar-

52Zie paragraaf 1.7.
53Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. B4v. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. B2r.
54Overigens alleen in Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A4v.
55Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1555), fol. B7r. De herdruk uit 1551 heeft de versregels waarin Welsprekendheid met de ‘waar-
heid’ geassocieerd wordt niet.

56Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 83.
57Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 19-27.
58Het personage Socrates spreekt in zijn versregels over het onderscheid tussen woorden en

opsmuk aan de ene kant, en de inhoud en waarheid aan de andere. Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1541), fol. F3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. D3v. Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C4rv.
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barij neer als een minderwaardig en verdorven personage tegenover de schit-
terende Welsprekendheid. Het personage wordt geboeid weggeleid en ook zijn
volgelingen worden met zweepslagen voortgedreven, terwijl Welsprekendheid
als overwinnaar voorbij komt in haar triomfwagen. Waar Welsprekendheid
wordt begeleid door goden als Mercurius, Apollo, Bacchus, Pallas en de Mu-
zen,59 daar wordt Barbarij alleen geassocieerd met heidense goden die een
negatieve connotatie hebben: ‘Venus, Cupido en de moordzuchtige Mars, de
geile Saters en de boerse Faunen, en de twistzieke Ate’.60 In de expliciete
regieaanwijzingen bij de rede van Barbarij, vlak voordat het personage zijn
toespraak begint, wordt hij weggezet als monster en zot.

BARBARIJ, een monsterlijk uitgedoste man, in de boeien gesnoerd,
achterstevoren zittend op een mager paard, doet ziedend van woede
zijn beklag in deze Elegie tegen de Antibarbaren.61

Het personage Barbarij is ‘monsterlijk uitgedost’.62 Ook Hercules karakteri-
seert Barbarij in zijn rede als een van de monsters die hij heeft moeten verslaan:
de veelkoppige hydra van Lerna. Hercules waarschuwt het publiek dat Barba-
rij dan wel verslagen mag zijn, maar dat hij zijn invloed in een oogwenk weer
zou kunnen doen gelden en dat zijn afgehouwen kop meteen weer aangroeit.63

In de tweede druk (1551) is Barbarij geen monster meer, maar gaat hij ge-
kleed als een wildeman in beestenvellen (‘homo inverso pellicio personatus’).64

Met dit kostuum zou gewezen kunnen worden de gebruikelijke vereenzelviging
van de scholastiek met barbaarse volkeren (zoals de Goten die Italië binnen-
vielen en een einde maakten aan de Romeinse beschaving).65

59Apollo en de Muzen, Mercurius en Bacchus zijn beschermgoden van de dichtkunst, retorica
en toneel. Pallas is net als Minerva de godin van de wijsheid.

60Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4v: ‘Venus, Cupido, Marsque sanguinarius,
/ Satyri salaces, atque fauni rustici / Ministra Litis Ate’.

61Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2v: ‘BARBARIES, homo monstrosè perso-
natus, cathenis vinctus, et equo strigoso, sed praeposterè insidens, hanc Elegêıam in Antibarbaros
eiulat, impotenter stomachosus’. De andere twee drukken zijn vrijwel overeenkomstig, zij het Bar-
barijs gemoedstoestand, zijn uitbarstingen van woede, niet direct duidelijk zijn. In de laatste druk
(1555) is ook het geslacht van Barbarij niet direct duidelijk: ‘Een monsterlijk uitgedoste Barbarij,
die verkeerd om op een ezel of mager paard zit, spreekt bedroefd deze Elegie tegen de Antibarba-
ren uit (zij het in naam van Amusus)’ (‘BARBARIES monstrosè personata asino aut equo strigoso
praepostere insidens hanc Elegiam (sub Amusi hominis nomine tamen) in Antibarbaros eiulat’).

62In pamfletten uit de vroeglutherse reformatie werd de Kerk vaak afgebeeld als een apoca-
liptisch monster. Zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-33, 103, 169-187. Wellicht
werden de toeschouwers van Eloquentiae Triumphus met de kostumering van Barbarij op dit soort
pamfletten en dus op het verband met het katholicisme gewezen.

63Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B4v. Zie ook paragraaf 5.6.

64Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B5r.
65Dit kostuum heeft ook positieve bijbetekenissen (zoals ook sommige uitspraken die het per-

sonage doet). Zie paragraaf 10.2.
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De regieaanwijzingen maken duidelijk dat het personage Barbarij het pu-
bliek benadert terwijl hij achterstevoren op een mager paard of een ezel zit.
In de contemporaine iconografie wijst het gegeven dat hij achterstevoren zit,
en dat ook nog op een ezel, op het welbekende personage van de zot. Op deze
manier wordt het publiek erop attent gemaakt dat het zijn woorden, net zo
min als die van een zot, niet serieus hoeft te nemen.

Ook is hij van het mannelijk geslacht. Dit lijkt misschien onbelangrijk, maar
het moet een bewuste keuze geweest zijn van de auteur. Over het algemeen
zijn personificaties van abstracte begrippen of instanties namelijk vrouwelijk,
omdat de woorden waarmee ze aangeduid worden vaak vrouwelijk zijn, vooral
in het Latijn. Het is gebruikelijk dat ze dan ook door een vrouwelijk per-
sonage op het toneel gebracht worden.66 Wellicht is Barbarij een mannelijk
personage, omdat dat de tegenstelling tussen de twee protagonisten Barbarij
en Welsprekendheid extra benadrukt. Ook alludeert het wellicht aan Eras-
mus’ samenspraak tussen de ongeletterde abt en de ontwikkelde vrouw (Abbas
et erudita, 1524).67

De rede van Pallas, Wijsheid, is bij uitstek geschikt voor een ideologiekriti-
sche analyse van de tegenstelling tussen scholastiek en humanisme. Pallas zet
de humanisten en scholastici namelijk lijnrecht tegenover elkaar, en geeft aan
wat voor gedrag zij van haar volgelingen verwacht, en hoe de tegenpartij zich
doorgaans gedraagt - zij het allemaal met een dikke knipoog.

Pallas’ verwachtingen van de leerlingen aan de Latijnse school (candidatis
Musices) zijn hoog gespannen. Zonder puritas, sanctimonia, fides, Concordia,
pax, kortom omne virtutum genus komen ze nergens.

66Het is dus vrij uniek dat Barbarij door een mannelijk personage vertegenwoordigd wordt. Het
leidt soms ook tot enige verwarring: Barbarij wordt in de Latijnse tekst vaak met vrouwelijke
bijvoeglijke naamwoorden omschreven, omdat het woord Barbaries vrouwelijk is. Bijvoorbeeld in
de expliciete regieaanwijzingen aan het begin van de klaagrede in de latere drukken (1551, 1555):
‘een monsterlijk uitgedoste Barbarij’ (‘BARBARIES monstrosè personata’); maar in dezelfde re-
gels ook mannelijk: ‘maar dan wel onder de naam van Amusus’ (‘sub Amusi hominis nomine
tamen’).

In de druk uit 1541 wordt Barbarij wel met een mannelijk adjectief gëıntroduceerd, ondanks
het geslacht van het woord Barbaries: ‘BARBARIES, homo monstrosè personatus [...]’ (’een
monsterlijk uitgedoste man’). Het woord homo, mens, dat zowel man als vrouw kan betekenen,
is op zichzelf dan wel weer ambigu, maar samen met personatus te vertalen met ‘man’. En ook
uit de manier waarop Barbarij zichzelf omschrijft, blijkt dat het personage mannelijk is. Barbarij
begint zijn toespraak als volgt: ‘Jullie werpen mij toch niet zo ellendig in mijn oeroude rijk omver/
en jullie voeren mij toch niet geketend ver weg van mijn burcht? / Ik, eens de bekende en geliefde
beschermer van Ongeschoolden, / word toch zo niet alleen in een donkere kerker opgesloten?’
(‘Siccine me miserum regno turbatis avito, / Atque mea vinctum ducitis arce procul? / Siccine
qui fueram notus charusque patronus / Amusis, tetro carcere claudar inops?’). Miserum en
vinctum (‘ellendig’ en ‘geketend’) zijn mannelijke adjectieven. En even later noemt hij zichzelf
‘notus charusque patronus’, ‘de bekende en geliefde beschermer’.

Natuurlijk worden alle personages, of ze nu mannelijk of vrouwelijk zijn, altijd door manne-
lijke acteurs (de leerlingen op de Latijnse school) gespeeld. Voor een genderstudie van dit soort
personificaties, zie Sneller, ‘Cesare Ripa in the Netherlands’.

67Erasmus, ASD, dl. I-3, p. 403-408.
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Want wij zoeken reinheid, heiligheid, geloof,
eendracht, vredelievendheid en alle andere deugden
in de leerlingen van de Dichtkunst.
Als u deze gaven mist en toch ons heiligdom
betreedt terwijl u alleen op mijn leiding vertrouwt,
dan zal ik u mijn kracht, de Gorgo die mij siert
en mijn rechtvaardige wapens laten voelen.68

Even later omschrijft ze de echte geleerden, haar geleerden (meus sapiens),
als een soort lijdende kunstenaars die in alle afzondering werken. Lijnrecht
tegenover hen staat een ander type geleerde, dat juist de openbaarheid, roem
en geld zoekt. Dit soort geleerden speelt de hoofdrol in Gnapheus’ Morosphus
en wordt op de hak genomen in Erasmus’ Moriae Encomium.69

Het spreekt voor zich om de nachtelijke uil
aan mij te wijden, omdat mijn soort wijze in alle stilte
zonder kabaal, een traantje wegpinkend, ingetogen
en alle bekendheid ontvluchtend, liever in de geborgenheid
van zijn geest leert wat aan gewone mensen niet bekend
gemaakt mag worden, wat niet in woorden gevat kan worden.
Voor zijn ontdekkingen heeft hij ijverig moeten zweten,
heel wat moeten verteren en bij zichzelf overpeinsd.70

Pallas schetst hier een bijna romantisch beeld van academici, maar de Elo-
quentiae Triumphus blijft een komedie en hoogstwaarschijnlijk moet de passa-
ge met een knipoog gelezen worden. Dezelfde beeldvorming van humanistische
geleerden komt vaker voor en blijkt een ‘cultuurtekst’.71 Het stereotype van
de geleerde is bijvoorbeeld te vinden in Erasmus’ uitleg bij de spreuk Herculei
labores, eveneens doordrongen van de nodige zelfspot.72 Ook omschrijft Pal-
las haar volgelingen als de toekomstige bestuurders van de staat; de Latijnse

68Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D4v: ‘Nam puritatem, sanctimoniam, fidem,
/ Concordiam, pacem, omne virtutum genus / In candidatis Musices requirimus, / Quêıs dotibus
ni praeditus nostris sacris / Accesseris, fretus meo ductu unius, / Vim Pallados, gestamen istud
Gorgonis / Et arma iusta faxo tandem senseris’. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol.
D4v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), C3v heeft castimoniam in plaats van sanctimo-
niam. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5rv.

69Zie paragraaf 6.3 en 7.2.
70Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), D4v-E1r: ‘Quod vero noctuam mihi faciunt sa-

cram, / Vera ratio est, quia in silentio suo / Sapiens meus tacitus, gemens, modestus et / Fugiens
fori, sub abdito mentis suae / Didicisse gaudet, quae nefas sit prodere / In vulgus, et quae non
queat verbo eloqui. / Quin, invenit quod ingemiscat altius, / Quod concoquat, versetque solita-
rius’. Deze regel samen met het ‘Impura vero cornix a me pellitur’, vormt een tegenstelling die
ontleend lijkt te zijn aan Erasmus, Adagia 2174, III.2.74 aliud noctua sonat, aliud cornix.

71Zie paragraaf 1.7.
72Zie paragraaf 5.6.
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school leidt inderdaad de bestuurlijke en geestelijke elite op.73

Na de uilachtige humanisten gaat Pallas over op het omschrijven van de
tegenpartij met de woorden: ‘Maar wat vind ik nu eigenlijk van jou, mijn
kleine Kraai?’74 Pallas zal hen belonen voor hun deugden, wat - aldus de vol-
gende regel - neerkomt op een bestraffing voor hun weinigzeggende woorden
(futilis linguae).75 Ze worden nog een keer vergeleken met ‘vieze’ en ‘zinloos
krassende’ kraaien (cornicis genus / Impurum en inepte garrulum), maar ook
met honden, ezels en Boeotische varkens.76 Na de verdierlijking van de te-
genpartij, worden ze vergeleken met klassieke voorbeelden van opschepperige
domoren: Midae, Thrasones en Tantali,77 ‘mensen die geheel en al verpest zijn
door heidense invloeden’ (‘prophana quos / Mens inficit medullitus’).

Die ‘heidense invloeden’ zijn opvallend, omdat juist de humanisten ervan
beticht worden zich buitensporig veel met de heidense literatuur bezig te hou-
den. Paganisme is juist een veel gehoorde klacht van de scholastici, die vrees-
den dat de humanisten de schoolgaande jeugd zouden corrumperen met de
klassieke lectuur.78 Het is ook enigzins tegenstrijdig dat de scholastiek hier
door de klassiek Griekse, en dus heidense, godin Pallas beticht wordt van hei-
dense invloeden; de hele optocht is overigens behoorlijk heidens, al waren de
klassieke goden vaak allegorische personificaties van deugden en ondeugden.
Is dit een onbewuste paradox, of maakt Gnapheus hier onderscheid tussen het
lezen en bestuderen van de klassieke literatuur en het overnemen van de hei-
dense zeden? Humanisten betichtten hun critici ervan dat zij alles wat zij in
de klassieke literatuur laakten zelf in de praktijk brachten.79

73Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C4v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6r: ‘Ut [...] / Reique fiant
publicae columina, quos / Velut patres suos amet plebecula, Colat, favore prosequatur debito’.
Zie ook Gnapheus, Paraenesis, A1v. Voor Paraenesis (en andere overeenkomsten met Eloquen-
tiae Triumphus) zie paragraaf 2.3.1.

74Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5v: ‘Quid arbitrare autem mihi Cornicu-
la?’ Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r heeft: ‘De onzuivere kraai daarentegen
wordt door mij verjaagd’ (‘Impura vero cornix a me pellitur’). Gnapheus, Eloquentiae Trium-
phus (1551), fol. C4r: ‘Quis corvus à tergo mihi istic obstrepit, / Quod noctuae tam praedicem
silentium?’

75Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B5v: ‘Ego te tuis tractabo pro virtutibus / Et
futilis linguae mihi poenam lues’. In Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r en Gna-
pheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C4r worden ze niet alleen vanwege hun gezwam, maar
ook hun verraad verjaagd (‘Ob impiam delationem, et garrulam / Linguam’). De woordvolgorde
verschilt. Hier is de variant uit 1541 opgenomen.

76Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C4r: ‘Inquam canes, asini, sues Boeoticae’. Zie ook paragraaf 5.5.1.

77Midas is een domme zot; Apollo gaf hem ezelsoren omdat hij Pans fluitspel mooier vond dan
zijn muziek. Thraso is een opschepperige soldaat, die door iedereen in het ootje genomen wordt.
Tantalus’ geluk en vriendschap met de goden steeg hem naar het hoofd en hij verraadde deze
vriendschap.

78Zie paragraaf 5.4.
79Zie paragraaf 5.4.
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Tenslotte wordt het uiterlijk van de tegenpartij omschreven (zij het alleen
in de laatste druk):

Welke baard, reistas, mantel en lint
druk je mij onder de neus, smerige hond?
Ik ken de sofistische arrogantie wel,
waarmee je jezelf nog het meeste plezier doet.
Loop toch naar de hel, wie je ook bent.
Minerva houdt niet van dat sofistische gedoe.80

Baard, mantel en lint wijzen op de uiterlijke kenmerken van academici.81 De
reistas is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar de Bijbel en de apostelen.82

Tevens wijst het naar de zestiende-eeuwse geestelijkheid. Volgens Erasmus
wordt de passage doorgaans helemaal verkeerd gëınterpreteerd en gebruikt om
het bezit van de katholieke kerk te rechtvaardigen: ‘En hij [de theoloog die de
passage uitlegt, VD] belaadt ze met geldkistjes, koffers en rugzakken’.83

Tenslotte noemt Pallas haar tegenstanders arrogante sofisten en - met een
pars pro toto - ‘verraders’ (male foeriatus proditor).84 Verraders waarvan blijft
in het midden. Sofist en verrader waren veelvoorkomende scheldwoorden in
het debat. Sofist werd aan beide kanten gebruikt. En humanistische theologen
die in het debat kant kozen voor de scholastiek en hun kennis gebruikten om de
scholastici tegen de humanistische aanvallen te verdedigen, werden verraders
genoemd.85 Wellicht wordt daarop gezinspeeld met het woord proditor.

80Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6r: ‘Quam tu mihi barbam, peram, at-
que pallium / Epomidemque obvertis impurissime? / Agnosco fastum, quo tibi places nimis, /
Sophisticum. Discede quisquis es vel ad / Corvos. Minerva non amat Sophistica’. Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1r houdt het iets algemener: ‘zodat jullie goed weten wat
voor soort college dat van ons is, waar onbeheerste schurken, luie donders en vette veelvraten van
school gestuurd worden’ (‘Ut audiatis, quale sit collegium / Nobis, malos unde exulare iussimus,
/ Qui nullius sint frugis, atque inertia / Telluris almae pondera, et ventres pigri’).

81Baard en mantel zijn hoogstwaarschijnlijk ontleend aan de omschrijving van het uiterlijk van
de natuurfilosofen in Erasmus’ Lof der zotheid. Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 144.361-380. Zie ook
paragraaf 6.3. Epomidemque zou ook kunnen wijzen op een academisch onderscheidingsteken.
Het komt met dezelfde betekenis voor in de redevoering van Barbarij, wanneer hij zegt dat hij
‘mutsjes’ uitdeelde en ‘linten’ (‘Pileolos dedimus et epomenides’). Het lint kan echter ook een
kledingstuk zijn, waarmee een geestelijke orde zich onderscheidt.

82Lucas 22:36: ‘dixit ergo eis sed nunc qui habet sacculum tollat similiter et peram’. De passage
kan op twee manieren uitgelegd worden, aangezien het woord ‘tollat’ op twee manieren vertaald
kan worden, als ‘meenemen’, maar ook als ‘wegnemen’. ‘Meenemen’ is de gebruikelijke vertaling.
Neem bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet
die meenemen, evenals zijn reistas’. Erasmus daarentegen vertaalt ‘tollat’ met ‘wegnemen’ en is
van mening dat Christus zijn leerlingen maant hun bezittingen (geldbuidel en reistas) weg te doen.
Erasmus, Moriae Encomium, 64 (Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 184.10-45). Vgl. Erasmus, Adagia,
2201/III.3.1 (Sileni Alcibiadis), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 176.349-352.

83Erasmus, Moriae Encomium, 64. Erasmus, ASD, dl. IV-3, p. 184.40-41: ‘Loculis item,
vidulis et sarcinis onerat’. Erasmus, Vertaling Van Dam, p. 129.

84Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E1v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C4v: ‘Sed fugit hinc male foeriatus proditor’.

85Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 13. Zie ook paragraaf 5.4.
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5.5.1 De redevoeringen van Barbarij en Welsprekendheid

De meeste van de personages hebben weinig tekst, en vaak betreft het dan ook
nog zeer algemene, voor de hand liggende uitspraken. Zo zeggen de twee on-
derwijsvernieuwers aan het begin het stuk: ‘Een applaus voor de overwinnaar,
de geleerde welsprekendheid heeft overwonnen, want zij bracht de Barbaar-
se nekken onder het zware juk’. En: ‘Zij bond de Barbaarse nekken onder
het juk, applaus, burgers,opdat de hele school hier tezamen in blijdschap ap-
plaudisseert’.86 En de beroemde Italiaanse humanist Valla (1405/1407-1475)
zegt:

Ik ben die beroemde Valla, patroon van de Latijnse taal,
vergeleken bij wie zelfs Pluto geen Latijn zou durven te spre-

ken.87

Zelfs de bewonderde voorbeelden als Valla en Murmellius voeren dus maar
kort het woord. Wie komen wel voor langere tijd aan het woord? Mercurius,
Hercules, Pallas, Welsprekendheid en Barbarij. Kortom, Welsprekendheid en
haar volgelingen komen vaak aan het woord. Van de overwonnen tegenpartij
krijgt alleen Barbarij zelf relatief veel tekst. Aangezien de meeste aandacht
gestoken is in de twee speeches van respectievelijk Barbarij (een klaaglied,
Elegêıam of Elegia) en Welsprekendheid (een lofzang, encomion), worden ze
hier nader geanalyseerd.

Ondanks de ietwat scheve verdeling van tekst, waarin Welsprekendheid
meer versregels toebedeeld krijgt dan Barbarij, lijkt het er toch op dat Gna-
pheus twee standpunten tegenover elkaar plaatst. Eloquentiae Triumphus zou
dus een ‘disputatio in utramque partem’ kunnen zijn, dat wil zeggen een stuk
waarin meerdere standpunten vertegenwoordigd worden.88 Maar niets is min-
der waar. Het blijft een ongecompliceerde komedie, die in eerste instantie

86Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C1r;Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A4v-A5r: ‘Plaudite victori,
facundia docta triumphat, / Namque premit duro Barbara colla iugo. En: Barbara colla iu-
go stringuntur, plaudite Cives, / Plaudit ut exultans contio tota scholae’. Voor Murmellius en
Sturmius, zie paragraaf 5.3.

87Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C1v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. B3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A5r: ‘Ille ego sum linguae
defensor Valla Latinae, / Prae quo non ausit Pluto Latina loqui’. Voor Valla, zie paragraaf 5.3.

88Volgens Ramakers belicht het vroegmoderne Nederlandstalige toneel ook altijd meerdere kan-
ten zonder partij te kiezen, en Rummel beweert dat Erasmus’ Liber Antibarbarorum een ‘disputa-
tio in utramque partem’ is, al komt alleen Battus, die de kant van de humanisten vertegenwoordigt,
aan het woord. Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 4. Ramakers, ‘In utramque partem vel
in plures’, p. 204-206.

Ramakers betoogt in zijn ‘In utramque partem’ dat rederijkers en de overige aanwezigen bij de
wedstrijd in 1539, waar meerdere toneelstukken opgevoerd werden, de meer kritische stukken niet
zagen als kwetsend, maar als een nuttige bijdrage aan een publiek debat. Volgens Ramakers is
het dus de context die de stukken ‘onschuldig’ en ‘ongevaarlijk’ maakt; de stukken zelf kunnen
best kritisch zijn. Ten tweede betoogt hij dat de visuele elementen, die tijdens een opvoering des
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bedoeld was voor de jonge scholieren aan de Latijnse school van Elbing. Er is
geen plaats voor nuances of een serieus debat en er wordt dus geen platform
geboden aan scholastici.

Naar mijn mening moet de klaagrede van Barbarij ironisch gelezen worden
en zijn zijn woorden eigenlijk een verkapte lofrede op Welsprekendheid: elke
aantijging aan het adres van de humanisten, blijkt een compliment en telkens
wanneer Barbarij zichzelf en zijn volgelingen ophemelt, blijkt dit juist een
verkapte aanklacht.89 Eloquentiae Triumphus geeft dus geen stem aan beide
partijen, maar bevat eigenlijk twee lofredes op Welsprekendheid. Het stuk is
dus eigenlijk één lange lofrede op het humanisme, waar taal en welsprekendheid
zo belangrijk zijn, wat de titel van het stuk ook al aangeeft: ‘Triomftocht van
de Welsprekendheid’. En al zou Gnapheus inderdaad onbevooroordeeld de
standpunten van de scholastici verwoord hebben in de rede van Barbarij, dan
nog blijkt zijn voorkeur uit het verloop van het stuk, waarin Barbarij met zijn
standpunten verslagen afgaat; waarin Welsprekendheid en de klassieken als
winnaars uit de bus komen.

Aan de hand van een analyse van de redevoeringen Barbarij en Welspre-
kendheid zal bekeken worden wat de beschuldigingen over en weer nu precies
zijn, hoe humanisten en scholastici elkaar afschilderen in Eloquentiae Trium-
phus, en of er parallellen zijn waar te nemen met de argumenten over en weer
in het breedgevoerde onderwijsdebat. De redevoeringen zijn antithetisch op-
gebouwd en gaan van de ene partij over op de andere.

te meer impact hebben, altijd volstrekt traditioneel en ongevaarlijk voor de katholieke kerk zijn,
nooit wordt er met visuele argumenten een breuk met de katholieke kerk gepropageerd.

Wanneer ik Ramakers’ onderzoeksresultaten toe zou passen op Gnapheus’ Eloquentiae Tri-
umphus, dan ontbreekt de nuancerende context van andere stukken, die wellicht het tegendeel
propageren. Er is althans geen directe context, ik laat natuurlijk wel zien dat het stuk deel uit-
maakt van een breder debat, waar wel degelijk tegenstemmen te horen waren, die de humanisten
met dezelfde beschimpingen en aanklachten om de oren sloegen, als de zij de scholastici. Wat
betreft Ramakers’ tweede argument (de nuancerende beelden die in één stuk samen kunnen gaan
met felle en kritische woorden), was een opvoering van Eloquentiae Triumphus waarschijnlijk
inderdaad veel neutraler dan de toneeltekst bij lezing doet vermoeden: de weinige toespelingen op
de katholieke geestelijkheid in de toneeltekst gaan gemakkelijk aan toeschouwers voorbij; contro-
versiële personages als Melanchthon worden niet in de op het toneel uitgesproken tekst genoemd
(Hutten en Polyphemus dan wel weer, maar slechts eenmaal, in tegenstelling tot de druk waar hun
namen telkens wanneer ze aan het woord zijn weer afgedrukt worden). Het is zeer onwaarschijnlijk
dat door middel van kostuums en attributen directe toespelingen gemaakt worden op de katho-
lieke kerk of juist de evangelische beweging (bijvoorbeeld door Hercules ook daadwerkelijk een
monnikspij aan te trekken, zoals in het pamflet Hercules Germanicus - Luther; of door Barbarij
met zijn kostuum aan de katholieke kerk te verbinden).

89Het uiterlijk van Barbarij wees de toeschouwers en lezers (aan de hand van de expliciete
regieaanwijzingen bovenaan zijn redevoering) er al op dat hij een fout personage is en dat zijn
woorden dus niet serieus genomen moeten worden, Zie paragraaf 5.5.
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De treurzang van Barbarij en antiklerikale sentimenten

Het uiterlijk en de houding van Barbarij waren voor de toeschouwers en lezers
een aanwijzing dat zij het personage niet serieus moesten nemen, integendeel.90

Hetzelfde blijkt ook al meteen uit de woorden van Barbarij zelf. Barbarij
begint met een beschrijving van zijn eigen volgelingen, daarna geeft hij af op
de humanisten die hem van zijn voetstuk gestoten hebben.

In de versregels waarin hij oude herinneringen ophaalt aan de tijd dat hij
het nog voor het zeggen had, schaart hij de Goten en andere spreekwoorde-
lijk barbaarse stammen als de Geten, Boeotiërs, Osciërs en Skythen aan zijn
kant.91 De laatste drie worden in Erasmus’ Adagia met stupiditeit in verband
gebracht. Neem bijvoorbeeld de spreuk ‘Boeotisch varken’ (boeotica sus): een
Boeotiër is al niet erg slim, laat staan een varken uit de streek.92

Na de barbaarse volkeren, noemt Barbarij de katholieke geestelijken zijn
volgelingen,93 en tenslotte ook de geleerden:

Ik deelde mutsjes uit en linten. In elk Gymnasium
stond een gedenkplaats voor mijn heerschappij.

Wat zal ik vermelden over de katheders, wat over de scholen?
Je zou zweren dat Barbarij daar de scepter zwaaide.

Zolang er voor foutief taalgebruik nog geen schaamte was,
en stijlfouten nog niet in ons nadeel werkten, heerste ik.94

90Zie paragraaf 5.5.
91Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7r: ‘Eens eerbiedigde het Gotische konink-

rijk mij als vorst, / en Arcadiërs en Geten erkenden mijn heerschappij. / Boeotiërs, Osciërs en
Skythen spraken mij aan met ‘vader’, / en zowel de jeugd als ouderen brachten mij eer’ (‘Paru-
erant quondam mihi Gotthica regna monarchae, / Me dominum agnôrant Arcades atque Getae. /
Me dixere patrem Boeoti, Oscique, Scytaeque, / Me iuvenes pariter me coluêre senes’). De eerste
druk (1541) heeft alleen de Goten, Barbaren en Geten (‘Paruerat quondam mihi Gottia, Barbara
tellus / Me Dominum agnôvit, me coluêre Getae’). Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551),
B5r heeft Goten, barbaren en Arcadiërs.

92Erasmus, Adagia 906/ I.10.6: boeotica sus. Andere Adagia over Boeotië: 2148/ III.2.48:
boeotia auris; 1209/ II.3.9: boeotica aenigmata; 1208/ II.3.8: boeotica cantilena; 1207/ II.3.7:
boeoticum ingenium; 2276/ III.3.76: moschus canens boeoticum; 1211/ II.3.11 boeotis vaticinare;
4077/ V.1.77: boeotissare. Arcadië: 2162/ III.2.62: arcadas imitans; 2161/ III.2.61: arcadiam me
postulas; 2227/ III.3.27: arcadicum germen. Gethen: 1200/ II.2.100: scytha accissans asinum;
3885/ IV.9.85: scytha malus; 1235/ II.3.35: scytharum oratio; 2494/ III.5.94: scytharum solitudo.
Osciërs [oud Italisch (zuiden) volk]: 3381/ IV.4.81: osce loqui; 3380/ IV.4.80: osculana pugna.

93Zie paragraaf 5.6.
94Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7r: ‘Pileolos dedimus et epomenides. Omni-

bus extant / Gymnasiis regni nam monumenta mei. / Pulpita quid memorem, quid phrontisteria
dicam, / Barbariem ĥıc iures regna habuisse sua. / Regna habui, dum nulla fuit stribligo pudori,
/ Nec fraudi nobis dumque Soloecus erat’. Buiten de laatste twee regels heeft 1551 hetzelfde (fol.
B5rv). De eerste druk (1541) daarentegen heeft (fol. C3r): ‘Laurea doctores referebant nostra,
corollas / Omne genus dignis nos dare iura sinunt. / Pileolos dedimus et Epomidas, omnibus ex-
tant / Gymnasiis regni nam monumenta mei. / Pulpita quid memorem, quid phrontisteria dicam,
/ Barbariem ĥıc iures regna habuisse sua’.
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In deze passage komt een aantal standaard verwijten aan het adres van de
scholastici terug. Ten eerste lijkt gëımpliceerd te worden dat hun geleerd-
heid gebaseerd is op uiterlijkheden als ‘mutsjes en linten’. Ten tweede wordt
hun barbaarse Latijn genoemd: ‘foutief taalgebruik’ (stribligo) en ‘stijlfouten’
(Soloecus).

Met het onderwijsdebat doet eigenlijk ook meteen het godsdienstdebat zijn
intrede. Het was gebruikelijk dat de scholastiek aan de Rooms-Katholieke
Kerk, althans aan de lagere geestelijkheid, gekoppeld werd. De religieuze
bijbetekenissen van scholastiek en humanisme waren welbekend: scholastieke
theologen werden doorgaand vereenzelvigd met katholieke geestelijken en de
evangelisch humanisten werden gëıdentificeerd met ketterse lutheranen. Het is
heel goed mogelijk dat het publiek de link ook kon leggen zonder directe aan-
wijzingen, maar Gnapheus maakt deze godsdienstige connotaties ook nog eens
expliciet. Hij laat Barbarij in de eerste druk van het toneelstuk zelf zeggen
dat het de katholieke geestelijken onder zijn volgelingen schaart.

Monniken en nonnen spraken mij aan als vader, waren trots
op hun patroon en werden beloond voor de offers.

Ik beëdigde deze paus; hij was als mijn priester,
mijn waarzegger, vogelwichelaar en wat dies meer zei.

Een massa priesters was afhankelijk van mij als patroon,
en mijn vestaalse nonnen brachten liederen ten gehore.95

Ook in de laatste druk koppelt hij de partij van Barbarij, de scholastiek, ex-
pliciet aan de katholieke kerk.

Ik benoemde deze in purper geklede, gemijterde bisschop,96

en schonk hem het priesterschap op zich te nemen.
Een massa ingewijden was afhankelijk van mij als patroon,

en mijn vestaalse maagd bracht liederen ten gehore.97

95Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2v: ‘Me dixere patrem, me praeside digna
loquuti, / Premia cum Nonnis Nonna tulêre sacris? / Hunc ego pontificem statui, mihi flaminis
instar / Ille fuit, Vates augur et alter erat. Turba sacerdotum de me pendebat, et ipse / Vestales
Nonnae nostra sonare solent’. Zie ook paragraaf 5.5.1. De vestaalse maagden waren Romeinse
priesteressen, Gnapheus gebruikt pagane en christelijke termen door elkaar, daarmee associeert
hij het katholicisme impliciet met het heidendom.

96‘Hunc [...] purpureum [...] patremque bicornem’. Het paars en de tweepuntige mijter wijzen
op een bisschop. bicornis, letterlijk ‘tweehoornig’, hier vertaald met ‘tweepuntige mijter’, zou
tevens naar het duivelse kunnen verwijzen.

97Vestaalse maagd wordt hier gebruikt om (ietwat bedekt) nonnen aan te duiden, en mystae
de celibataire kloosterlingen in het algemeen. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), p. A7r:
‘Hunc ego purpureum statui patremque bicornem, / Flaminis ast illi munus obire dedi. / De
me pendebat mystarum turba patrono, / Nostraque Vestalis virgo sonare solet’. De druk van
1541 stuurt (en onderbouwt) de interpretatie van mystae en virgo als katholieke geestelijken:
‘Een massa priesters (in plaats van [mystae, ‘ingewijden’) was afhankelijk van mij als patroon,
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Een enkele passage als deze zal tijdens een voorstelling in het niets verdwij-
nen; pas bij het lezen zal dat wat erin opgesloten ligt goed uit de verf komen.
Toch moet er ook tijdens een voorstelling iets van de identificatie met Barba-
rij doorgedrongen zijn, want de termen die naar de katholieke geestelijkheid
verwijzen stapelen zich op (repetitio of herhaling): eerst de aanspreektitel van
de paus met pater, vervolgens monniken en nonnen (Nonni en Nonnae), dan
weer de paus (pontifex ), priesters (sacerdotes) en tenslotte weer de ‘vestaalse
nonnen’ (Vestales Nonnae). De opeenstapeling van woorden die wijzen op
de Rooms-Katholieke Kerk maakt het waarschijnlijk dat het publiek de anti-
klerikale sentimenten oppikte. Bovendien worden dezelfde woorden herhaald
(Nonni en twee keer Nonnae), die in de gedrukte versie steeds met hoofdletters
beginnen (emfase met typografische hulpmiddelen).

Naast barbaarse volksstammen, geestelijken en geleerden noemt Barba-
rij zijn belangrijkste Aanvoerders (Duces), die hem vroeger altijd bijstonden,
maar hem nu in de steek gelaten hebben: de geleerde Onwetendheid (doc-
ta Ignorantia),98 de Onschuld van een duif (columbae Simplicitas),99 Jaloezie
(Zelus) en de Luiheid (strennua Inertia of mollis Inertia mentis).100 De vier
‘aanvoerders’ of Duces zijn personificaties van kenmerkende eigenschappen van
Barbarij. De karakteristieken die hij zichzelf hier aanmeet, komen voor in het
debat over onderwijsvernieuwing.

Het zou voor de hand liggen dat Gnapheus Barbarij alleen negatieve ka-
raktertrekken zou geven in dit stuk over de overwinning van het humanisme.
Wanneer Barbarij zich beroemt op zijn onwetendheid, onschuld, jaloersheid en
luiheid, lijkt hij dat in eerste instantie ook te doen. Luiheid bijvoorbeeld was
volgens humanisten typerend voor scholastici: het kostte ze te veel inspan-
ning zich te verdiepen in de teksten, veroordelen vonden ze gemakkelijker.
Toch kunnen sommige van de eigenschappen ook positief uitgelegd worden,

en mijn vestaalse nonnen (Nonnae in plaats van virgo, ‘maagd’) brachten liederen ten gehore’
(‘Turba sacerdotum de me pendebat, et ipse / Vestales Nonnae nostra sonare solent’). Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B5r spreekt van ‘drüıden’, de ‘gebeden van het volk’, die voor
het grootste deel aan hem toekomen, en van ‘Vestaalse maagden’ (‘Me dixere patrem, me praeside
digna loquuti, / Turba frequens Druidum, me reverenter habent. / In me cedebant populi pars
maxima vota, / Vestales etiam nostra sonare solent’).

98Docta Ignorantia is een veelgebruikte term in de zestiende eeuw, maar zou hier specifiek terug
kunnen gaan op een werk van de vijftiende-eeuwse theoloog Nicolaas van Cusa (Nicolaus Cusanus,
1401-1464), De docta ignorantia (ca. 1440).

99Columbae Simplicitas is afkomstig uit Mat 10:16. Met deze woorden stuurde Christus de
leerlingen op pad: “Wees (...) scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif”
(Nieuwe Bijbelvertaling).
100Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C4r: ‘ijverige Luiheid’ (strennua Inertia);

Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A8v: ‘Luiheid van de zwakke geest’ (mollis In-
ertia mentis). Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551) heeft de passage waarin Barbarij haar
volgelingen opsomt niet.
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en vooral in de eerste druk leidt dit tot een paradox.101 Zo wezen scholastici
op de eenvoud van de apostelen, waarop gealludeerd wordt met het colum-
bae Simplicitas, en beweerden ze dat deze (en hun eigen) eenvoud in schril
contrast stond met de geleerdheid van de humanisten.102 Humanisten maken
daarom al gauw onderscheid, aldus Tracy, tussen de simplicitas (eenvoud) van
de apostelen en de rusticitas (boersheid) van de scholastici.103

De beschuldigingen aan het adres van de humanisten zijn ook bekend van
het debat rond onderwijsvernieuwing. Scholastieke theologen namen het de hu-
manisten kwalijk dat zij zich niet konden beperken tot klassieke teksten, maar
hun filologische methoden ook zo nodig op Bijbelteksten moesten toepassen.
Volgens Barbarij vermengen ze daarmee het goddelijke met het profane. Bo-
vendien spreken juist zij barbaars Latijn, omdat ze uit alle macht proberen een
dode taal te spreken en zich verbeelden dat ze het er nog goed vanaf brengen
ook.

Dat leger daar is schadelijk, terwijl het gewichtig mort over Wijzen
en daarbij theatraal aan één stuk door Latijn gebruikt.

Terwijl zij Italië terugbetalen met vreemde munt, en lispelen
in een ongebruikte taal, terwijl ze lomp nietszeggend murme-

len,
glimmen deze domme bastaardkinderen van trots, die in hun ge-

schriften
naar de laatste mode strooien met woorden in het Grieks.

Een ander soort bastaard vermengt het goddelijke met het profane
en draagt de verdovende woorden voor met snerpende stem.

Ze denken zeker een pluim te verdienen als ze onverstaanbaar brab-
belen

wat de mensen niet begrijpen en ze verstomd doet staan.104

Barbarij somt de slechte eigenschappen van de humanisten op: blinde Eigen-
liefde (caeca Philautia), Eerzucht (Ambitio), Geldzucht (Plutus) en simonie en
Opschepperigheid (Iactantia).105

101Zie paragraaf 10.2.
102Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15.
103Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 11-12. Zie paragraaf 10.2.
104Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7rv: ‘Ista cohors, quae grande Sophos cre-

pat, usque Latinis / Heu nimium verbis usa, dat omne malum. / Dum Latio peregrina refert,
dum stridet inerti / Linguá, dum horridulum murmurat ore cavo, / Hic Graiûm voces insper-
gens hybrida scriptis/ Intumet, exemplo quod dedit illa novo. / Alter apella nothus permiscet
sacra profanis / Stridenti reddens raucula verba sono. / Nempe, putant coedro dignum, si exotica
lallent, / Quae lateant vulgus, quaeque stupescat iners’. Hier zijn het dus de humanisten die
de ongeschoolde mensen op hun hand weten te krijgen; in het debat zijn het bedelmonniken die
succesvol humanisten weg weten te zetten. Erasmus, Adagia 3054/IV.1.54: digna cedro.
105Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
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Tot slot lijkt Barbarij het humanisme te verbinden aan de reformatorische
beweging. Neem bijvoorbeeld: ‘Een deel van jullie gelooft dat ze door God
bezield zijn, en daarvan overtuigd wat een tegenstellingen kramen ze uit!’
(‘Pars vestrum afflatos vere se numine credunt, / Atque hoc persuasi quae
paradoxa serunt!’). En: ‘Behoren ze niet tot jouw gevolg, die het huwelijk
ontwijden en menen dat dat slechts een licht vergrijp is?’ (‘Si non è vestro
grege sint, connubia foedè / Qui temerent, ducant qui quoque furta leve’).106

De beweging viel al snel in veel verschillende stromingen uiteen,107 en deze
verdeeldheid leidde tot geweld, complotten en aanslagen.108 Ook dit was een
veelgebruikte beschuldiging in het debat rond onderwijsvrnieuwing: het huma-
nisme zou hand in hand gaan met de Reformatie en ketterij en dus verdeelheid
in de hand werken.

De lof der Welsprekendheid - Eloquentiae encomion

In deze lofrede door en voor haarzelf,109 karakteriseert Welsprekendheid om
te beginnen haar tegenstander Barbarij nog eens.110 Ze omschrijft hem als

(1551), fol. C7r. Niet in 1555. In de druk van 1541 staat in de marge Synonima (Gnapheus,
Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D1r). Waarschijnlijk is ‘simonie’ (de verkoop van geestelijke
zaken) bedoeld. Zie namelijk het vervolg in 1555: ‘Nu je veel zilver en goud verzameld hebt, nu
pas klaag je onzuiver (hypocriet) over plichtsbesef. Het talent dat je cadeau gekregen hebt, de
kunsten (artes) en de goede geschenken van Minerva, die jij voor niets verkregen hebt, verkoop je
ondankbaar’ (‘Nunc stipulatus habes argenti pondus et auri, / Et quaestum impurus de pietate
facis. / Ingenii doteis, art[ei]s, bona dona Minervae, / Ingratus vendis quae tibi gratis habes’).
De druk van 1541 heeft: ‘[zie vertaling hierboven] Waarom heeft u het prachtige talent van de
Wijsheid, dat de vrijgevigheid van God u geschonken heeft, begraven?’ (‘Nunc stipulatus habes
argenti pondus et auri, [i.m. 3. Synonima.] / Et questum impurus de pietate facis. / Quod tibi
larga Dei manus o praeclare talentum / Commisit Sophiae, cur male condis humo?’), en is met de
Bijbelse verwijzing (Mat 25:14-29) eerder christelijk dan humanistisch. Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1551) heeft de passage niet. Voor Geldzucht zie (Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), C7r): ‘omdat Rijkdom jou voortdrijft, gek maakt, in zijn greep houdt en prikkelt [...]’
(‘Qui te Plutus agit, dementat, fascinat, angit [...]’).
106Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B7v. In deze versregels worden spiritualisten

en dopers omschreven. Spiritualisten maakten onderscheid tussen het uiterlijke woord (de Bijbel
en prediking) en het innerlijke woord (God spreekt rechtstreeks tot de gelovige); en dopers werden
beschuldigd van polygamie.
107Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D1v-D2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. B7v-B8r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B2v.
108Zie bijvoorbeeld Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. D2r: ‘Ex te prosiliunt vasta-

trix turba Gygantes, / Caedibus et ferro qui loca multa replent. / Ex te non unus prodit Catilina,
tumultus / Qui cieat multos, seditione gravi’. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), B8r
en Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B2v hebben flammis in plaats van ferro, wat
meer specifiek op de verbranding van ketters door de Rooms-Katholieke Kerk lijkt te wijzen.
109Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. C2r-F2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C5v-D3r. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6v-C4r. Vgl. de titel
van de rede (Eloquentiae encomion) met Erasmus’ Moriae Encomium (‘Lof der Zotheid’), waar
precies hetzelfde gebeurt: Stultitia prijst zichzelf.
110Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2rv; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C5v-C6v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B6v-B7v.
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Rustica Barbaries, ‘de boerse Barbarij’.111 Omdat ze het woord rustica ge-
bruikt, wordt meteen duidelijk gemaakt dat het hier niet gaat om de eenvoud
of onschuld van de apostelen (de columbae Simplicitas uit de rede van Bar-
barij), maar om de boersheid die in het debat rond onderwijsvernieuwing aan
eigentijdse theologen en geestelijken toegeschreven werd.

Barbarij was de aanvoerder van de Goten en overspoelde Italië, en dus de
klassiek Romeinse beschaving. Sindsdien worden bekwame en wijze mensen
veracht en verjaagd uit de scholen en het forum.112 Barbarij’s greep naar
de macht betekende een grote nederlaag voor ‘de universiteiten, katheders en
scholen’ (collegia, pulpita, ludi),113 omdat het taalonderwijs en de literatuur
in verval raakten.114 Maar nu zit Barbarij gevangen en is de Waarheid op vrije
voeten.

Vervolgens stelt Welsprekendheid zichzelf voor en vertelt zij aan welke cri-
teria een goede redenaar moet voldoen: zij noemt zichzelf onderwijzeres, en

111Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1551), fol. C5v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B7r.
112Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C5v en C6r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B7r: ‘Hij werd lange tijd
vergezeld door zo’n grote groep Goten, overspoelde de grenzen van Latium (Italië) en verwoestte
de wereld’ (‘Quanta Gotthorum dudum comitante caterva, / Irruerit fineis Latios, vastaverit or-
bem’) en ‘hij heeft het gewaagd mijn krachten misdadig neer te slaan, en mijn ingewijden die de
Wijsheid nog niet zo lang geleden wonderlijke eerbewijzen offerden, te verdrijven van de Scholen
en het publieke leven’ (‘Ausa meas etiam scelerate tundere vireis, / Atque Scholis, pariterque foro
propellere mystas / Qui Sophiae miros adolebant nuper honores’). Vreemd genoeg karakteriseerde
Pallas de humanistische geleerden juist als mensen die het forum mijden (Fugiens fori), die geen
publiekelijke, politieke carrière ambiëren.
113Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C6r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B7r. De woorden wijzen op
het onderwijs, maar wellicht doelt het pulpita ook op de (katholieke) kerk. Het is ook te vertalen
met ‘kansels’. Toch is het meer waarschijnlijk dat het over het onderwijs gaat, ook al omdat het
tussen twee woorden instaat die zeker op het onderwijs doelen, en het zal dus vertaald moeten
worden met het meer neutrale ‘katheders’.
114Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E2r: ‘Tegelijkertijd met de talen, werden ook

de beste gedenktekens van de mensen verwaarloosd, de gevaren en de inspanningen, de gebruike-
lijke motivatie om de schoolgaande jeugd in vuur en vlam te zetten’ (‘Neglectae siquidem linguae,
neglecta fuêre / Optima quaeque hominum monumenta, pericla, labores, / Quêıs solet accendi
stimulis studiosa iuventus’). De ‘gedenktekens’ en de ‘inspanningen’ wijzen op de werken van
Hercules, die Erasmus in zijn uitleg bij de spreuk Herculei labores vergelijkt met het werk dat
humanisten verzetten. In 1551 en 1555 wordt dit nader uitgelegd: ‘de beste gedenktekens van
de mensen, de manuscripten en boeken, waarmee de schoolgaande jeugd doorgaans haar stijl op-
vijzelde’ (‘Optima quaeque hominum monumenta, volumina, libri, / Quêıs poliisse solet linguam
studiosa iuventus’). Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C6r; Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1555), fol. B7r. Voor de gedenktekens, zie Erasmus, ASD, II-5, p. 27.

Een laatste toespeling op het breedgevoerde debat over onderwijsvernieuwing in de eerste cou-
pletten, waar Welsprekendheid haar rivaal Barbarij kenschetst, en dat ook pas geëxpliciteerd
wordt in de latere drukken van 1551 en 1555: ‘Er was geen enkele eer voor de geleerden, geen
enkele beloning voor de inspanning, geen dank meer voor de geleerde dichter (doctiloquus vates)’
(‘Ingeniis non ullus honos, non ulla laborum / Praemia, doctiloquo nec gratia reddita vati’). vates
betekent zowel dichter als ziener. Humanisten stelden dat de ‘gëınspireerde zieners’ evenwaardig
waren aan theologen. Zie paragraaf 5.4. 1541 heeft ‘geen dank meer voor deugd’ (‘virtuti nec
cessit gratia dudum’).
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zegt geen onderscheid te maken tussen leerlingen van aanzienlijke of lage af-
komst. Voor haar is de zaak die bepleit wordt en de ware aard van de redenaar
belangrijker dan woorden en retorica: een goed spreker is een brave man (vir
bonus).

Vanzelfsprekend kun je nooit goed spreken als je niet
zelf goed bent en een groot rechtvaardigheidsgevoel bezit.
Want een goed spreker ontvangt wat gezegd moet worden
niet van zijn bespraaktheid of de lege huls van woorden,
maar de voorbode van de redekunst is in een gezond hart.
Het binnenste en niet de tong maakt ware redenaars
en de deugd brengt hen werkelijke eer.115

In de eerste twee regels van dit citaat wordt verwezen naar Quintilianus’ In-
stitutio oratoria (2, 15, 34: ‘cum bene dicere non possit nisi bonus’), en ook
in de laatste twee (10, 7, 15: ‘pectus est enim, quod disertos facit’). Dit zijn
nu juist passages, waarin Gnapheus zijn standpunt over retorica en waarheid
verwoordt. De parafrasen van passages uit Quintilianus’ handboek staan vrij-
wel aan het begin van de redevoering, wanneer Eloquentiae zichzelf voorstelt:
een in het oog springende, strategische plaats. Quintilianus blijkt een welko-
me autoriteit om de retorica en het humanisme te verdedigen tegen aanvallen
van de scholastici. In de volgende passage wordt namelijk weer een bekende
spreuk uit klassiek retorisch werk geparafraseerd (vir bonus, dicendi peritus
wordt ‘Vir bonus et sapiens, qui linguá praestat et arte’).116

Een goed en wijs man, sterk in eloquentie en redekunde,
bestrijdt valsheid en springt in de bres voor de waarheid;
onderwezen in goedheid handelt alles rechtvaardig af
en staat niet toe dat wetten of enige rechtszaak, mits zij rusten
op waarheid en fatsoen, voor geld opgeofferd worden.117

Vervolgens gaat Welsprekendheid in op de argumenten van haar tegenstander,
die overigens een ‘groot zwetser’ en ‘breedsprakig sofist’ genoemd wordt (nu-
gator magne, verbose sophista), hij kletst dus maar wat en zijn woorden dient
115Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C7r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. B8r: ‘Scilicet, haud possis
bene dicere, ni bonus ipse / Vel fueris, vel Iustitiae teneâris amore. / Quippe, nec à linguá, verbi
nec cortice sumit / Orator dicenda bonus, sed pectore sano / Auspicia artis habet, pectus, non
lingua, disertos / Et facit, et veram laudem virtute reportat’.
116De spreuk Vir bonus dicendi peritus wordt door Quintilianus (Institutio oratoria 12, 1, 1)

en door Seneca (rhetor) (Controversiae I (praefatio), 9) aan Cato toegeschreven.
117Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3r: ‘Impugnat falsum, propugnat vera di-

sertus, / Vir bonus et sapiens, qui linguá praestat et arte, / Instructus vera virtute agit omnia
iustus. / Prostitui neque enim patitur vel iura vel ullas / Causas, si vero simul et nitantur honesto’.
Zie ook Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C7r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1555), fol. B8v.
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men niet serieus te nemen. De term sofist werd, zoals we al zagen, in het debat
rond onderwijsvernieuwing gebruikt om er de scholastieke theologen mee aan
te duiden.118 Zij beschuldigen Welsprekendheid ervan dat ze zich maar al te
graag bezig houdt met ‘bedenkelijke kunsten en prachtige woorden, die be-
driegen, zwart in wit veranderen en rechters verstikken in donkere wolken’.119

Welsprekendheid geeft toe dat haar kunsten voor slechte doeleinden misbruikt
kunnen worden (13-15),120 zoals alles wat in principe goed is geperverteerd
kan worden.

Zij betoogt dit aan de hand van voorbeelden uit de natuur: de sterren
wijzen goede mensen de weg, maar ook struikrovers.121 Hier wordt een toe-
speling gemaakt op de beschuldiging die in het debat geuit wordt, dat alleen
het lezen en bestuderen van de klassieken tot verval en losbandigheid leiden.
Medicijnen, Rechten en Theologie hebben met hetzelfde probleem te kampen
als de retorica: ‘Uit de heilzame boeken van medici wordt naast onschuldige
geneesmiddelen voor hen die door ziekte overvallen worden ook gif gebrouwen.
Er zijn mensen die voor geld de wet aanpassen, ruzies weven en rook blijven
verkopen’.122 Ook de Heilige Schrift kan ‘vrome leerstellingen’ onderwijzen,
maar tegelijkertijd is het een bron voor ketterij, want: ‘De schuld ligt bij een
slechte natuur, voor wie niets ook maar enige waarde heeft, al is het nog zo
mooi gezegd, tenzij hij er voor zich bouwstof voor kwaad uit kan halen’.123

Dan barst de ware lofzang los. Welsprekendheid is onmisbaar voor iemand
die een politieke of kerkelijke carrière ambieert.124 Deze stelling zal ze onder-

118Zie paragraaf 5.4, 5.5 en 5.5.
119Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3rv; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C7rv; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), B8v: ‘I nunc, et clama nugator
magne, pudendas / Artêıs nos colere, et speciosa vocabula rerum, / Quae fuco imponant, quae
nigra in candida vertant, / Iudiciis nebulas offundant omnibus atras’.
120Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C7v-C8r: ‘Ze behandelen mij respectloos, die mij ervan beschuldigen dat ik met
mijn geschenken van de taal voedingsbodem heb gegeven aan groepen en sekten, al zijn ze mij
slechter dan een hond en hatelijker dan een slang, en ga ik ze als vriendin van de vrede uit de
weg’ (‘Tum, sane indignum, quod me causantur iniqui / Omnigenis linguae donis fomenta dedisse
/ Turbis et sectis, ut quas cane peius et angui / Exosas habeam, fugiam quoque pacis amica’).
121Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C8r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C1r.
122Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1555), fol. C1r: ‘Ex medicûm libris miscentur toxica sanis. / Miscentur morbo correptis Phar-
maca pura. / Sunt, leges praecio qui figant, atque refigant, / Qui nectant litêıs, fumos quoque
vendere pergant. Zie ook Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. C8r.
123Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v: ‘Ex sacris discit pia dogmata vir pius,

atqui / Haereseos segetem pravi unde haurire videntur. / Ingenii est ea culpa mali, cui tam
bene dictum / Nil erit, unde mali non materiam sibi captent’. Zie ook Gnapheus, Eloquentiae
Triumphus (1551), fol. C8r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C1r.
124Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E4r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C8v: ‘Of u nu met goede kennis van zaken wilt duiken in de woelige politiek, of
goed onderwezen de taken van de kalmerende geestelijkheid op uw schouders wilt nemen, onder
mijn vleugels zult u elk willekeurig gouvernement welgemanierd en naar behoren bestieren’ (Seu
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bouwen met klassieke mythologische en historische en Bijbelse voorbeelden.125

Dan volgen de kerkvaders en tenslotte de humanisten, van wie Valla, Erasmus
en Reuchlin bij naam genoemd worden.126

5.6 Luther als Hercules Germanicus

Het personage Hercules, dat aan de kant van Welsprekendheid staat en Barba-
rij voortdrijft, heeft wellicht een aantal belangrijke connotaties die meegespeeld
kunnen hebben. De eerste is al genoemd: Hercules Gallicus, de personificatie
van welsprekendheid. Zo werd het personage, zoals gezegd, ook daadwerkelijk
geduid in de druk van 1551, de meest neutrale versie waarin geen antiklerika-
le gevoelens geuit werden.127 Andere mogelijke connotaties zijn Erasmus en
Luther.

In een brief aan Erasmus uit 1531 noemde Nicolas Mallarius hem ‘de Gal-
lische of liever de Bataafse Hercules’ genoemd (‘Hercules Gallicus aut si mavis
Batavus’), een verwijzing naar zijn retorisch talent en een toespeling op zijn
Nederlandse afkomst.128 Erasmus beantwoordt deze brief met de mededeling
dat hij niet zover zou willen gaan deze eervolle naam op zich te nemen (‘Equi-
dem non agnosco Batavi Herculis gloriosum titulum, quem tu mihi tribuis’).
Een typisch voorbeeld van humanistische bescheidenheid, want in de uitleg bij
het adagium herculei labores deinst hij er niet voor terug zichzelf met Hercules
te vergelijken,129 en hij doet hetzelfde op een zelfportret dat hij door Hans
Holbein de Jonge laat schilderen.130 Op dit schilderij werd Erasmus kalm
en sereen afgebeeld met de handen rustend op een boek met het opschrift:
‘῾Ηράκλειοι Πόνοι Erasmi Roterodami’, ‘de herculesarbeid van Erasmus van
Rotterdam’. Met het boek worden Erasmus’ enorme literaire prestaties ge-
symboliseerd en deze worden vergeleken met de onmogelijke opdrachten die de

mersâre potens rerum civilibus undis, / Seu subeas doctus moderandi munia cleri, / Praesidio
nostro non inconcinnus habenas / Quaslibet imperii, ceu clavo, rite gubernes).
125Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E4r-F1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. C8r-D2r. De druk uit 1551 voegt ook een couplet over Christus toe, en contrasteert
zijn manier van spreken met die van de Farizeeën: ‘Filius ipse dei Christus, qui sermo parentis
/ Est vivus, non ut Scribae, at virtute docebat’. Voor de actualiserende allegorische bijbetekenis
van de tegenstelling tussen Christus en de Farizeeën zie hoofdstuk 3.4.
126Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. F1r; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus

(1551), fol. D2v; Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. C3r. In 1541 zoomt Gnapheus
steeds meer in: van grote namen naar niet nader bij naam genoemde Duitse humanisten (scrip-
tores; poetae), naar Nederlandse humanisten en rechtsgeleerden, naar Pruisen, waar Dantiscus,
Giese en hertog Albert geprezen worden. Zie paragraaf 2.3.1.
127Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. B1r. Zie ook paragraaf 5.3.
128Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 23.
129Erasmus, Adagia, 2001/III.1.1 (Herculei labores), Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 23-41.
130Hans Holbein de Jonge, Portret van Erasmus (1523). In de collectie van The National

Gallery in Londen. Zie ook <http://www.nationalgallery.org.uk> [Accessed 12 January 2010].
Zie ook Erasmus, ASD, II-5, p. 22.
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Griekse halfgod Hercules moest uitvoeren.131 Zoals Hercules met zijn reizen en
werken beschaving bracht in heel Griekenland, zo zou Erasmus in Gnapheus’
tijd barbarij verdreven hebben uit Europa.

Tegen het einde van zijn uitleg bij herculei labores past Erasmus de spreuk
toe op zichzelf en op alle humanisten in het algemeen. Hij schrijft dat hij werkt
aan de publicatie van zijn Adagia en tegelijkertijd aan een uitgave van het werk
van de kerkvader Hieronymus.132 Zelfs Hercules heeft het nooit aangedurfd
met twee ‘monsters’ tegelijk de strijd aan te gaan. Maar niet alleen hij, iedereen
die zijn leven wijdt aan de studie van de klassieke literatuur mag de bijnaam
‘Hercules’ dragen. Herculei labores zijn werken die zeer voordelig en nuttig
zijn voor de mensheid, maar waarvoor de desbetreffende Hercules nauwelijks
waardering krijgt, en slechts met afgunst bekeken wordt.133 Humanisten geven
alles op voor de studia humanitatis, hun goede ogen en gezondheid, en geven
niets om wereldse zaken als hun uiterlijk, slaap of gezondheid.134

Voortbordurend op het iconografische motief van Hercules Gallicus, werd
Luther de ‘Duitse Hercules’ genoemd. In een reformatorisch pamflet staat hij
bijvoorbeeld afgebeeld met leeuwenvel en knots, de attributen van Hercules,
terwijl hij in een gevecht verwikkeld is met de veelkoppige hydra: Aristote-
les en verscheidene scholastieke theologen, onder wie Scotus.135 Scribner stelt
dat het pamflet in 1522 gedrukt was en circuleerde in de respublica literaria
in de Nederlanden in de jaren ’20.136 Het bereikte vooral een humanistisch
geschoold publiek, want het herculesmotief sloeg niet aan bij alle lagen van de
bevolking. Hij interpreteert de Luther-figuur in het pamflet als een ‘humanist
hero’.137 Het gaat echter niet alleen om humanistische propaganda, het pam-
flet heeft een sterke godsdienstig ondertoon: in plaats van gouden kettingen,
het zinnebeeld van de welsprekendheid, klemt deze Hercules Germanicus een
strop tussen zijn tanden, waaraan de paus is opgehangen. Dit symboliseert
Luthers pennenstrijd tegen het katholicisme, niet alleen de humanistische po-
lemiek tegen de scholastiek. Onder de afbeelding staat een Latijnse gedicht
afgedrukt, waarin dit element wordt uitgelegd: ‘Zie je dan niet dat hij zijn
neus ophaalt voor de drielijvige reus Geryon?’ (‘Nonne vides naso ut triplicem

131Een tweede argument voor Erasmus’ identificatie met Hercules zijn de twee pilaren die op
de achtergrond staan afgebeeld. Dit zijn de zogenoemde pilaren van Hercules, die het einde der
wereld zouden markeren. Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 160-162.
132Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 39-41.
133Zie ook Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 160.
134Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 27. Zie ook Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 160.

Vgl. 5.5.
135Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-34; Trudzinski, ‘Von Holbein zu Breughel’, p.

67-68; Winner, ‘Holbein’s Portrait of Erasmus’, p. 157-159. Voor Aristoteles en de scholastici, zie
ook paragraaf 2.3.1 en 5.3.
136Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-34.
137Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32.

161



suspenderit unco / Geryonem [...]?’).138 De ‘drielijvige Geryon’ is een zinne-
beeld voor de paus, het alludeert op de pauselijke tiara, een hoge witte kap
omringd door drie kronen.

Winner legt een verband tussen het schilderij van de herculische Erasmus en
dit reformatorisch pamflet: in tegenstelling tot het serene portret van Erasmus,
maakt Luther in het pamflet juist een agressieve indruk. Trudzinsk beweert
dat Luther in het pamflet niet als ‘humanist hero’ verheerlijkt werd, maar juist
werd bespot vanwege zijn fanatisme. Luther stond in humanistische kringen
inderdaad niet bekend om zijn tact.139 De parallellen met Gnapheus’ Eloquen-
tiae Triumphus zijn groter dan de overeenkomsten tussen de afbeelding in het
pamflet en het schilderij. Net als in het pamflet worden in het toneelstuk
de ‘barbaren’ - onder hen eveneens Scotus - met veel geweld voortgedreven.
In het toneelstuk wordt Barbarij vergeleken met de hydra; op de afbeelding
in het pamflet doen de medestanders van de paus die verslagen aan Luthers
voeten liggen denken aan de veelkoppige monster dat Hercules moest zien te
verslaan. Ook wordt de hydra bij naam genoemd in het Latijnse begeleidende
gedicht.140

Het motief van Luther als ‘Duitse Hercules’ was niet zeer wijd verspreid.
Een van de weinige, andere voorbeelden die ik heb kunnen vinden, is een tekst
van Zwingli die hem omschrijft als ‘de Hercules, die het rooms-katholieke ever-
zwijn versloeg’.141 Maar het is niet onaannemelijk dat Gnapheus en het geleer-
de publiek dat zijn toneelstukken bijwoonde en las, het Latijnse pamflet dat
in hun kringen circuleerde kende. De overeenkomsten met het pamflet zijn zo
groot Gnapheus’ humanistische lezers het personage Hercules uit Eloquentiae
Triumphus konden identificeren met Luther. Het voert te ver aan te nemen
dat de acteur die Hercules speelde gekostumeerd ging als monnik, net als op de
afbeelding in het pamflet, althans niet tijdens de voorstelling in het katholieke
Elbing, in het lutherse Koningsbergen is alles mogelijk. Wellicht wijst ook het
feit dat de bekende lutherse humanist Melanchthon niet bij naam genoemd
werd in de op het toneel uitgesproken tekst (zijn aanwezigheid blijkt alleen uit
de regelaanwijzing aan personages in de gedrukte versies van het toneelstuk)
erop dat de opvoering in Elbing vrij behoedzaam en terughoudend was.
138Voor het gedicht, zie Trudzinski, ‘Von Holbein zu Breughel’, p. 105, noot 28.
139Zie paragraaf 3.4.1. Trudzinski, ‘Von Holbein zu Breughel’, p. 68. Trudzinsk interpreteert

ook het feit dat de gouden kettingen van Hercules Gallicus omgewisseld worden voor Luther die
zijn neus ophaalt negatief: welsprekendheid heeft blijkbaar plaats moeten maken voor arrogantie.
Naar mijn mening wordt het naso suspendere niet per se altijd pejoratief gebruikt.
140‘Zie het ongelukkige leger vallen, voor wie zelfs Cerberus uit de weg ging [Hercules], en ook

de veelkoppige hydra die steeds weer aangroeien’ (‘Ecce cadit male sana cohors, cui Cerberus ipse
/ Cedit, et in fauces fertilis hydra novas’). In Eloquentiae Triumphus noemt Barbarij juist de
humanisten ‘dat cohort’ (ista cohors), wellicht een toespeling op het pamflet (male sana cohors).
Zie paragraaf 5.5.1.
141Zwingli, Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke, dl. 5, p. 723.1-2.
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5.7 De opdracht en de lezersreactie van bisschop Dantiscus

In paragraaf 2.3 kwam Dantiscus’ antwoord op de opdracht van Eloquentiae
Triumphus ter sprake.142 Deze Neolatijnse dichter en bisschop was bij een van
de opvoeringen aanwezig. Enige voorzichtigheid was geboden ten overstaan
van deze katholieke bisschop, want van semantische hindernissen kon geen
sprake zijn: de voormalig diplomaat was geoefend in het actieve gebruik van
het Latijn en het is mogelijk dat hij zelfs de paar versregels waarin het verband
gelegd wordt met het katholicisme opmerkte.143 Bij het lezen van het stuk was
dat zeker het geval.

Uit Dantiscus ‘lezersreactie’ valt helaas niet op te maken wat een humanist
met een katholieke achtergrond, en bisschop bovendien, van het toneelstuk
dacht en of hij het op prijs kon stellen. Hij lijkt wat terughoudend te reageren
in dit korte briefje. Hij schrijft dat hij het stuk graag nog eens zou lezen, maar
dat hij het op het moment veel te druk heeft.

Het model van de beperkte effecten stelt dat mensen op zoek gaan naar
informatie die hun eigen overtuigingen bevestigen.144 Het overgrote deel van
Eloquentiae Triumphus zal door Dantiscus als humanist, die een groot voor-
stander was van goed onderwijs voor de geestelijkheid en zich daarvoor inzette
in zijn bisdom, dus met genoegen ontvangen zijn. Het model stelt ook dat
mensen informatie die hun eigen opvattingen en attitudes tegenspreken, in het
geheel niet opvangen of als onbelangrijk naast zich neerleggen (in dit geval
is dat de - toch al indirecte en verborgen - identificatie van het humanisme
met het lutheranisme, en die van de scholastiek met de paus en kloosterlin-
gen). Bovendien is het nog maar de vraag of de bedekte kritiek kwetsend was,
want ook katholieke humanisten waren van mening dat het onderwijsniveau
van geestelijken nog wel eens te wensen over liet. Tevens waren de ‘lutherse’
personages Hutten en Melanchthon niet per se aanstootgevend. Het luthera-
nisme was tot op zekere hoogte gedoogd in West-Pruisen; Gnapheus werd niet
vanwege zijn lutherse denkbeelden ontslagen en verbannen, maar omdat hij
ook bekend stond als doper en sacramentariër.

5.8 Conclusie

Eloquentiae Triumphus draait om de confrontatie van het beschavende hu-
manisme met de scholastiek. Het humanisme wordt vertegenwoordigd door de
godin Welsprekendheid, Apollo, de muzen, beroemdheden als Valla en Erasmus

142Zie paragraaf 2.3.1.
143Over deze semantische hindernissen, zie paragraaf 1.6.
144Zie paragraaf 1.6.
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en wereldlijke en geestelijke heersers die de wetenschap een warm hart toedra-
gen. De kant van de scholastiek wordt belichaamd door het monster of de
wildeman Barbarij, scholastieke theologen zoals Scotus en ouderwetse school-
boeken en verstokte gebruikers ervan zoals het ‘Catholicon’ en de ‘Graecistae’.
In Eloquentiae Triumphus voert de godin Welsprekendheid (Eloquentia) haar
verslagen vijanden onder dwang mee in een triomftocht (Triumphus).

In het toneelstuk duiken dezelfde motieven, verwensingen en beschuldi-
gingen op, die in humanistische kringen over de scholastiek de ronde deden.
Eloquentiae Triumphus is een exponent van de latere, verharde fase in het
onderwijsdebat, toen de Reformatie zijn intrede deed en de debatten over
onderwijsvernieuwing werden verbonden aan het godsdienstdebat. Gnapheus
associeert Barbarij, die de ‘barbaarse’ scholastici voorstelt, onder meer met de
katholieke clerus en zo stelt hij de scholastiek en het katholicisme aan elkaar
gelijk. Dit was een gebruikelijke zet in de controverse, ook in Erasmus’ Anti-
barbari vereenzelvigde Battus zijn tegenstanders met bedelmonniken. Het past
bij zijn rol als opinieleider dat Gnapheus geen nieuwe onderwerpen aansnijdt,
maar slechts gevestigde opvattingen nogmaals opvoert.

De ‘two-step flow’-theorie van Katz & Lazarsfeld stelt dat opinieleiders de
oorspronkelijke boodschap van de opiniemakers naar eigen inzicht veranderen,
door informatie weg te nemen of toe te voegen, door te selecteren en te her-
zien. Ook Gnapheus zette mogelijk eigen accenten in Eloquentiae Triumphus,
waardoor de oorspronkelijke - uitsluitend anti-scholastieke - boodschap verte-
kend doorgegeven werd. Gnapheus stelt namelijk in het toneelstuk ook het
humanisme en het lutheranisme op één lijn. Dat was volgens Rummel vrij on-
gebruikelijk aan humanistische zijde. Scholastici mochten hun humanistische
rivalen graag beschuldigen van lutheranisme om hen in een kwaad daglicht te
stellen, maar humanisten zouden liever niet geassocieerd willen worden met
de evangelische beweging. Zij zouden godsdienstige kwesties het liefst buiten
het onderwijsdebat houden. Anderzijds was dat debat in 1541 al in een ver-
gevorderd stadium, zo niet al afgerond. De standpunten van de rivaliserende
partijen en de beschuldigingen over en weer, waaronder de associatie met het
lutheranisme, waren al lang en breed bekend. Waarschijnlijk was het op dat
moment, anders dan Rummel stelde, al vrij gebruikelijk om het humanisme te
identificeren met de evangelische en lutherse beweging. Als opinieleider geeft
Gnapheus ook in dit geval dan ook de gevestigde mening weer.

De identificatie van de twee rivaliserende partijen met religieuze groepe-
ringen en controversiële personen, komt vooral naar voren bij het lezen van
de toneeltekst. Tijdens een opvoering zullen de sleutelwoorden en essentiële
passages verloren zijn gegaan in het gedruis. Gnapheus lijkt geen of heel wei-
nig gebruik te maken van visuele argumenten om dit te ondervangen en de
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identificatie van de scholastici met de Rooms-Katholieke Kerk of die van de
humanisten met Luther te onderstrepen.145 Het godsdienstdebat is wel aan-
wezig in Eloquentiae Triumphus, maar wordt overstraald door humanistische
propaganda en de debatten over onderwijsvernieuwing.

Het drama had voor iedereen iets wat aansprak: het lutherse publiek mocht
de personages Melanchthon en Hutten dan begrepen hebben als representan-
ten van de Reformatie, toeschouwers en lezers met een andere - bijvoorbeeld
katholieke - achtergrond konden ze met evenveel recht uitleggen als voorvech-
ters van het humanisme, dat zich immers ook in het katholicisme manifesteer-
de. Ook was de associatie van Barbarij met de katholieke geestelijkheid niet
per definitie aanstootgevend voor katholieken. antiklerikalisme was ook on-
der hen gemeengoed. Gnapheus appelleerde aan een breed publiek en wist zo
de psychologische barrières te omzeilen. Volgens Klappers model van beperk-
te effecten kan het toneelstuk daarom een groot bereik gehad hebben. Het
drama werd na Acolastus het vaakst gedrukt, daarbij werd de antiklerikale
sleutelpassage afgezwakt of weer versterkt, al naar gelang de omstandigheden.

145In paragraaf 10.2 zal zelfs blijken dat het kostuum van Barbarij zoals Gnapheus het in de
expliciete regieaanwijzingen omschrijft meerduidig is en niet alleen negatieve connotaties heeft,
maar ook op een positieve manier uitgelegd kan worden.

Het personage Welsprekendheid, dat met het lutheranisme geassocieerd wordt, doet overigens
ook in niets denken aan de gebruikelijke manieren van representatie van de evangelische beweging.
Hier geen haveloze armoedzaaier, maar een verheven triomfator. Voor de stereotypen van de Kerk
en de evangelische beweging, zie paragraaf 9.4.2 en hoofdstuk 10.
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