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Hoofdstuk 9

Hypocrisis: Gnapheus’ afrekening met

het katholicisme

9.1 Inleiding

Het lijdt geen twijfel dat Hypocrisis Gnapheus’ laatste afrekening is met het
katholicisme.1 Het is een antikatholiek strijdstuk. Parente maakt onderscheid
tussen dit soort ‘Kampfdramen’ en toneelstukken die een positieve bijdrage
aan het debat leveren.2 Hypocrisis draagt buiten de negatieve kritiek op de
Rooms-Katholieke Kerk, ook op een positieve manier bij aan het godsdienst-
debat. Anders dan in Morosophus,3 is er daarbij weinig plaats voor nuances en
compromissen. In Hypocrisis voert Gnapheus typisch lutherse leerstellingen
ten tonele.4 Rädle daarentegen is van mening dat Gnapheus veel radicalere
denkbeelden opvoert.5 In dit stuk lijkt Gnapheus inderdaad de meer radica-
le, iconoclastische sentimenten van Karlstadt te verwoorden en verbeelden, die
zijn afkeuring uitsprak over de afbeeldingen in kerkgebouwen en muziek tijdens
de dienst. Deze ideeën mogen dan kenmerkend zijn voor andere stromingen
binnen de evangelische beweging, zoals het doperdom, zij zijn ook eigen aan

1Zie onder meer Rädle, Theatralische Formen, p. 280-288.
2Hij zegt geen strijdstukken te behandelen, maar alleen drama’s die zich niet beperken tot

kritiek op de kerkelijke organisatie van de godsdienst, maar ook een theologische betekenis hebben.
Parente, Religious Drama, p. 8. Wellicht laat hij Hypocrisis achterwege, omdat hij in het drama
alleen een negatieve kritiek op de gebreken van de Kerk las. Zie ook paragraaf 3.3.

3Morosophus bleek uiteindelijk een ambigu stuk te zijn, waarin het lutheranisme verzoend
werd met andere stromingen binnen de evangelische beweging en alleen onder een dekmantel kri-
tiek uitgeoefend werd op de Kerk. Zie paragraaf 7.5.4. Een verklaring hiervoor was dat het drama
geschreven en opgevoerd werd in katholieke streken, waar enige terughoudendheid en voorzichtig-
heid geboden was.

4Zie Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’.
5Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 280-288.
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het vroege lutheranisme van de jaren ’20 en het evangelisch humanisme.6

In Hypocrisis wordt het katholicisme tegenover het evangelisch humanisme
en het lutheranisme geplaatst. De hoofdpersoon Psyche heeft haar studie af-
gebroken voor een leven vol seks, drank, lekker eten en muziek. Haar huwelijk
met Cupido, de god van de onbeheerste seksuele hartstocht, is het zinnebeeld
van deze levensstijl. Daarmee gooit zij de schone letteren en het humanistische
onderwijsideaal te grabbel en ze wordt aangeklaagd door Apollo, de Muzen en
de Gratiën, de beschermgoden van de studia humanitatis. Haar advocaat is
Hypocrisis, een personificatie van de hypocrisie en werkheiligheid die in het
reformatorische vertoog aan de Rooms-Katholieke Kerk toegeschreven werd.
De rechtszaak tussen Apollo en Hypocrisis ontaardt in een strijd tussen het
evangelisch humanisme en het katholicisme. In het verdere verloop van Hypo-
crisis worden bekende lutherse dogma’s gedramatiseerd, die ook veelvuldig in
lutherse educatieve pamfletten verbeeld werden.7

9.2 Genre

Qua vorm is Hypocrisis klassiek. Het toneelstuk is opgebouwd uit vijf bedrijven
van elk drie tot zes scènes en een epiloog. De gedrukte tekst van het drama
bevat ook een proloog. Deze proloog is waarschijnlijk niet opgevoerd, omdat
het gericht is tot de lezer: ‘U zult zich misschien verbazen, beste Lezer, over...’
(‘Miraberis fortasse, Lector optime’).8 De eerste scène van het stuk kan dan
ook gezien worden als vervanger van de proloog. De scène is gemodelleerd
naar de proloog van Plautus’ Aulularia, waar net als in Hypocrisis een huisgod
spreekt, en vervult ook dezelfde functie als de proloog uit Plautus’ Aulularia:
de huisgoden leggen de situatie uit en kondigen aan wat er in het stuk zal
gebeuren (expositio).9 Gnapheus maakt ook directe toespelingen op Plautus’
proloog.10

6Zie paragraaf 2.2.2 en 2.3.3.
7Voor deze pamfletten zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 190-228.
8Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 8; Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A8v.
9In deze eerste scène van Hypocrisis komt, nadat Genius de situatie uitgelegd heeft (Psyche

is de echtgenote van Cupido), Apollo op, die Genius na de nodige misverstanden duidelijk maakt
dat hij Psyche aangeklaagd heeft voor de rechtbank van Jupiter. Genius vraagt hem hoe het met
Psyche af zal lopen - Apollo heeft immers voorspellende gaven - en Apollo doet hem dat na het
nodige aandringen uit de doeken.

Kortom, de inhoud en de afloop van het stuk worden al gegeven, net als vaak gebeurt in de
proloog van een Romeinse Komedie, onder meer in Plautus’ Aulularia.

10Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. B1v: ‘Als jullie willen weten hoe ik heet, wat ik doe, /
waarom ik zo mooi gekleed verschijn, en overloop / van blijdschap, dan zal ik jullie dat allemaal
stuk voor stuk vertellen. / Ik ben de Beschermengel van deze plaats, hier dien ik het huis’ (‘Si
nosse vultis, qui vocer, quid gestiam, / Venustus unde appaream, et lubentiis / Cur affluam, paucis
dabo per singula. / Huius loci sum Genius, hic servo focum’). Vgl. Plautus, Aulularia, 1-5: ‘Ne
quis miretur qui sim, paucis eloquar. / ego Lar sum familiaris ex hac familia / unde exeuntem me
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Hypocrisis wordt in de ondertitel omschreven als een ‘tragikomedie’ (Tragi-
comoedia). Het woord is afkomstig uit Plautus’ Amphitryon.11 Daar werd het
gebruikt voor een komedie waarin typisch tragische personages als koningen en
goden voorkomen, maar waarin ook laaggeplaatste personen - de standaard-
personages uit de komedie, zoals slaven - een grote rol spelen. De term - en
het genre - zou in de vroegmoderne tijd wijd verbreid raken. Gnapheus’ Hy-
pocrisis kenmerkt zich door beide, al verschijnen in het drama voornamelijk
aanzienlijke personages en goden; de enige echt komische figuur is de aan de
drank verslaafde slavin Bromia.12

In de opdracht bij de herdruk uit 1564 deelt Gnapheus de tragikomedie
op in een tragisch en een komisch gedeelte, die respectievelijk aan Hypocrisis
en aan Psyche gewijd worden. In deze passage gebruikt hij weer het woord
tragicomoedia.13 Het lijkt er daarom op dat Gnapheus het woord gebruikt
voor een drama dat gemodelleerd is naar volkstalige moraliteiten met twee
hoofdpersonen die beide het mensdom vertegenwoordigen, waarvan de een
wel tot inkeer komt, maar de ander niet, waarbij dit laatste personage ten
onder gaat.14 Gezien Gnapheus’ sympathie voor de Reformatie, zal het niet
verbazen dat het personage dat ten onder gaat (Hypocrisis) het katholicisme
vertegenwoordigt.

Hypocrisis onderscheidt zich van de andere drama’s door de afsluiting van
de bedrijven met koorliederen.15 De koorliederen in Hypocrisis becommenta-

aspexistis’. Een andere directe toespeling op Plautus’ komedie is dat de twee huisgoden allebei
een bijzondere band hebben met de vrouwen die hun huis bewonen, Psyche en Phaedria. Genius
is dol op Psyche, omdat ze zijn ‘hoofd met kransen versiert’ en ‘onafgebroken’ ruikt hij ‘naar de
heerlijke geur van wierook’ (‘Quod et caput meum corollis cingitur. / Spiroque odores affatim
[...]’). Vgl. Plautus, Aulularia, 23-25: huic filia una est. ea mihi cottidie / aut ture aut vino aut
aliqui semper supplicat, / dat mihi coronas.

11Plautus, Amphitryon, 59 en 63.
12Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 10: ‘BROMIA, Cupidinis ancilla a Bacchi studio nomen

habet’. De herdruk uit 1564 geeft iets meer uitleg bij de naam. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol.
A7v: ‘BROMIA, Cupidinis ancilla a Bromii, hoc est, Bacchi studio nomen habet’.

13Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rv. Zie paragraaf 9.4.3.
14Voor Hypocrisis en het Nederlandstalige zinnespel, zie hoofdstuk 4. De grondvorm van het

Nederlandstalige zinnespel is duidelijk aanwezig in Hypocrisis. Psyche maakt een allegorische
pelgrimage van zonde (voorgesteld als haar huwelijk met Cupido) naar genade. In de toneel-
tekst wordt de pelgrimage voorgesteld als een lange en moeilijke reis. Psyche zegt bijvoorbeeld
teleurgesteld: ‘Nu ik de vele afgronden langs deze weg ontweken heb en deze nauwe bergpassen
overgestoken ben, betwijfel ik Berouw hier nu echt zal vinden, in zo’n eenvoudige huisje, in zo’n
plaggenhut’ (‘Postquam viae istius crepidines multas / Evasi et has angustiis penetravi, / Mira-
bor, hic si Poenitentia est vere / Discenda, sub tam humili casa atque item glebis / Tecto lare’).
Gnapheus, Hypocrisis (1564), IV.3, fol. E2v.

15Gnapheus’ Acolastus en Morosophus zijn in dit opzicht veel ‘komischer’. Daar wordt een
enkel lied ingevoegd, dat volledig in het verhaal past, zoals ook Plautus doet. Het toevoegen van
koorliederen zou Gnapheus overgenomen kunnen hebben van Macropedius, die ze waarschijnlijk in
zijn Latijnse drama’s invoegde in navolging van Reuchlin. Macropedius zette een trend, sindsdien
was het en vogue.

De koorliederen zijn in Hypocrisis gedicht in de metra van Horatius.
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riëren de handeling, maar lijken er verder volledig los van te staan. Het koor
(dat bestaat uit de Muzen, die samen met Apollo een rechtszaak aanspannen
tegen Psyche vanwege haar wangedrag, ondankbaarheid en smaad) neemt nau-
welijks deel aan de handeling, zoals het koor van dwazen in Morosophus wel
deed. Er wordt alleen over hen gepraat, niet met hen gepraat.

9.3 Inhoud

Het eerste bedrijf is gewijd aan Psyche, een van de twee hoofdpersonen. Haar
Genius of Beschermengel vertelt haar dat hij net uit eerste hand vernomen
heeft dat zij aangeklaagd wordt door Apollo. Psyche is de wanhoop nabij,16

en als Cupido haar even alleen laat probeert de Furie Alecto haar tot zelfmoord
te drijven (I.4).17 Psyche’s Genius komt net op tijd tussenbeide en weet het te
voorkomen.18 Genius raadt haar aan Cupido te vragen om haar te laten gaan
en de betovering te verbreken, of om met haar mee te gaan naar de rechtbank.
Cupido weigert haar te begeleiden, want ze heeft een ‘deugdzame en vrome’
advocaat nodig ‘naar wie Jupiter beter luistert dan naar een naakte jongen als
Cupido’.19 Ze besluiten Hypocrisis als advocaat in de arm te nemen.

In het tweede bedrijf wordt Hypocrisis aan het publiek voorgesteld. Zij twij-
felt of zij Psyche zal verdedigen (II.2). De Wraakgodinnen Ate and Alecto,
die zich vermomd hebben als Hypocrisis’ trouwe dienaressen Religio (‘Gods-
dienst’) en Disciplina (‘Leer’), proberen haar op andere gedachten te brengen
en ondanks haar bange voorgevoelens de verdediging van Psyche toch op zich
te nemen (II.3).20

In het derde bedrijf wordt de rechtszaak gedramatiseerd. Dergelijke recht-
spraakscènes kwamen veel voor in het volkstalige toneel en ze moeten Gna-
pheus gëınspireerd hebben bij het schrijven van Hypocrisis.21 In de volkstalige
rechtspraakscènes klagen ‘goede’ personificaties als Rechtvaardigheid en Waar-
heid de mensfiguur aan, Barmhartigheid en Vrede nemen het voor hem op.22

Gnapheus geeft de scène een klassieke uitstraling met personages als Jupiter,
Apollo en de Muzen. Psyche’s advocaat Hypocrisis slaagt er niet in haar vrij te

16Zie ook paragraaf 9.4.3.
17Een van de typisch tragische elementen in deze ‘tragicomedia’. Vgl. Aeschylus’ Eumenides

(‘Goede Geesten’). De ‘Eumenides’ (‘Wrekende Geesten’, die tegen het einde van Aeschylus’ drama
in ‘Goede Geesten’ veranderen) worden meerdere keren genoemd in het stuk (bij Gnapheus blijven
het ‘Wrekende Geesten’).

18Zie paragraaf 9.4.3.
19Gnapheus, Hypocrisis (1564), I.5, fol. B6v-B7r: ‘Eum require, qui Iovem sua magis / Virtute

sanctimoniaque moneat ac / Nudus puer Cupido’.
20Zie ook paragraaf 4.4.1, waar ik heb laten zien dat Ate and Alecto geënt zijn op de volkstalige

sinnekens, personificaties van het kwaad.
21Zie paragraaf 4.3. Zie ook Pleij, Het gevleugelde woord, p. 708.
22Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 134.
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pleiten. Deze (mislukte) handeling representeert dat de evangelischen het mid-
delaarschap van de Kerk ontkennen. Hypocrisis (en met haar de Kerk) wordt
zelf schuldig bevonden, en veroordeeld voor haar hypocrisie en het perverteren
van de christelijke religie:

omdat jij, Hypocrisis, van jongs af aan alleen dit
nagestreefd hebt, toneel te spelen volstrekt niet zonder
schijn en kwalijke listen, in alles
leugenachtig - in gebed, woord, kleding, houding, gedrag -
terwijl je goede mensen bedreigt en ter dood brengt;
en ook omdat jij de goddelijke Psyche hier
zo in je ban had, dat zij de echte verering van God
vervormd en verwaarloosd had.23

Psyche zoekt haar toevlucht bij het ‘altaar van Barmhartigheid’ (ara Miseri-
cordiae).24 Ze wordt vrijgesproken, onder voorbehoud: zij mag niet teruggaan
naar haar echtgenoot Cupido en ze moet Berouw (Metanoea, of Poenitentia)
zover zien te krijgen dat deze haar brengt bij de ‘Litae’.25 Gnapheus omschrijft
de Litae als ‘kinderen van Jupiter’ (prolem Iovis). Zij stellen, zoals Gnapheus
Psyche ook laat zeggen, Christus, de Zoon van God, voor: ‘Ik ben op zoek
naar Christus, de zoon van de Heer, die zich in dit huis verborgen houdt, al
wordt hij geëerd onder de naam van de Litae’.26

In het vierde bedrijf sterft Hypocrisis en gaat ze de hel binnen. Psyche
gaat op zoek naar het personage Berouw. Als ze onderweg mensen ziet, die
in armoede moeten leven, spreekt ze haar medelijden met hen uit.27 Aan het
einde van deze scène probeert Cupido haar weer voor zich te winnen, maar ze
weet hem op afstand te houden.28

23Gnapheus, Hypocrisis (1564), III.4, fol. D5vD6r: ‘Quoniam tu, Hypocrisis, vel a puero unice
/ Id tibi studio habuisti, ut histrionicam haud sine / Fuco et dolo faceres malo, per omnia /
(Nempe ore, veste, moribus) mendax nimis, / Spirans minarum et caedium in bonos viros. /
Deinde hanc tuam quia coelitus satam Psychen / Sic fascinasti, ut gnesio cultu Dei / Adulterato
et negligentius habito’.

24Zie paragraaf 9.4.3.
25De Litae zijn godinnen uit de Grieks-Romeinse Oudheid, ze zijn de gepersonifieerde gebeden

van verdriet en berouw. Zie Liddel & Scott, Greek-English Lexicon.
26Zie ook Gnapheus, Hypocrisis (1564), V.4, fol. E8r: ‘PSYCHE: Christum Domini quaero hac

casa reconditum. / Quanquam Litarum sub colendo nomine’.
27In de herdruk wordt haar barmhartigheid zelfs op het toneel uitgebeeld. Er zijn twee perso-

nages toegevoegd, Irus en Lazarus, twee arme bedelaars, aan wie Psyche geld geeft. Gnapheus,
Hypocrisis (1564), IV.2, fol. E1rv. Irus is de vrijpostige bedelaar en parasiet uit Homerus’ Odys-
see; Lazarus is het Bijbelse equivalent van Irus, de spreekwoordelijk arme man uit de Bijbel. Zie
Lucas 16:19-31.

28Met de aanvallen van Cupido (in V.3 zal hij het opnieuw proberen) lijkt het lutherse dogma
simul iustus et peccator (‘tegelijk rechtvaardige en zondaar’) gedramatiseerd te worden. Volgens
Luther moest zelfs een gerechtvaardigde gelovige blijven vechten tegen de verleidingen en zondige
verlangens.
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In het vijfde en laatste bedrijf verlaat Psyche Berouw, die haar heeft on-
derwezen en haar verteld heeft waar ze de Litae kan vinden. Er volgt nog één
vergeefse verleidingspoging van Cupido, maar dan bereikt Psyche de eenvoudi-
ge woning van de Litae, die alleen gesierd wordt door een kruis. Dit eenvoudige
kerkgebouw wordt gecontrasteerd met de tempel van Hypocrisis, die vol stond
met beelden en schilderijen.29 De Litae, die zoals gezegd Christus personi-
fiëren, zullen niet op het toneel verschijnen, maar Pallas, een personificatie
van de goddelijke wijsheid, bewaakt het gebouw tegen hypocriete, zogenaamd
berouwvolle zondaren. Pallas laat Psyche binnengaan (V.6). In een toog of ta-
bleau vivant, een veelgebruikte dramatische conventie uit het rederijkerstoneel,
ziet het publiek Psyche knielen voor God (Jupiter), die haar zegent.

9.4 Een lutherse afrekening met het katholicisme

Zoals gezegd, is er geen twijfel mogelijk of Gnapheus’ Hypocrisis is een anti-
katholiek strijdstuk. Welke religieuze reformatorische stroming nu wel in een
goed daglicht gesteld wordt, is minder duidelijk. Rädle beweert dat Hypocri-
sis het spiritualisme vertegenwoordigt.30 Ook wijst hij erop dat Gnapheus
aanstuurde op een compromis tussen de verschillende stromingen.31 Deze ge-
dachte strookt met Gnapheus’ uitlatingen in ander werk. Zo zocht de auteur
ook in Morosophus de gulden middenweg tussen het lutheranisme en radi-
cale, spiritualistische stromingen,32 en in Antilogia geeft hij toe dat hij zich
nooit aan een bepaalde stroming heeft willen verbinden, waardoor hij door
allemaal (katholieken, lutheranen en radicale hervormers) veroordeeld werd.33

In de proloog bij Hypocrisis schrijft Gnapheus aan zijn lezers dat het toneel-
stuk niet bedoeld was om mensen ‘met boosaardige woorden aan te vallen, of
om de partijen tegen elkaar op te hitsen en de ene sekte boven de andere te
stellen’.34

Toch zal blijken dat het spiritualisme minder sterk naar voren komt dan in
Morosophus,35 en dat er zelfs een gevestigde kerk herkenbaar gerepresenteerd
worden: het stuk bevat enkele typisch lutherse elementen. Het gaat echter wel
om het vroege lutheranisme van de jaren ’20 van de zestiende eeuw, en niet om

29Zie paragraaf 9.4.2 en paragraaf 10.4.
30Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 283, 286-287. Op p. 286 citeert hij de belangrijkste denk-

beelden van Schwenckfeld, maar deze zijn niet exclusief spiritualistisch. Dat Christus de mens ver-
lost en genade schenkt zonder enige menselijke hulp of bemiddeling door een gëınstitutionaliseerde
kerk, is net zo goed typerend voor het lutheranisme. Zie paragraaf 2.2.2.

31Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 283, 286, 288.
32Zie paragraaf 7.5.4.
33Gnapheus, Antilogia, fol. B2rv. Zie ook het openingscitaat van hoofdstuk 2.
34Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A8v. Zie ook Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 283.
35Zie paragraaf 7.5.4.
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het gevestigde lutheranisme dat gangbaar was op het moment dat Hypocrisis
in Koningsbergen geschreven en opevoerd werd.

Maar Gnapheus lijkt veel meer te willen doen. Hij neemt niet alleen dui-
delijk afstand van de Rooms-Katholieke Kerk en zet daar het lutheranisme
tegenover, in de persoon van Apollo en de Muzen geeft hij ook het humanisti-
sche onderwijsideaal een plaats in Hypocrisis. Tenslotte plaatst Gnapheus ook
nog een enkele kanttekening bij de beeldenverering die oogluikend toegestaan
werd binnen de lutherse kerk.

9.4.1 Humanistisch onderwijs: Psyche, Apollo en de Muzen

Het personage Psyche is niet alleen een representant van het mensdom dat al
eeuwen door de Kerk verblind wordt,36 maar ook een allegorische personifi-
catie van de leerlingen aan de Latijnse school. Haar opvoeding en onderwijs
door Apollo, de Muzen en de Gratiën, representeert een op humanistische leest
geschoeide opleiding.37 Gnapheus’ leerlingen moesten zich met haar identifi-
ceren. Het toneelstuk waarschuwt hen ook om hun kennis alleen op een goede
manier in te zetten. Psyche doet dat niet, met alle gevolgen van dien. Zij
heeft zich afgewend van Apollo en de Muzen en misbruikt wat zij van hen ge-
leerd heeft om hooghartig en losbandig leven te leiden. Psyche’s huwelijk met
Cupido representeert deze verdorven levensstijl. Apollo en de Muzen spannen
nu een rechtszaak tegen haar aan, onder meer omdat ze hen met haar gedrag
een slechte naam bezorgd heeft.

Psyche heeft er namelijk voor gezorgd
dat de toeloop van de studenten bevroren is,
dat onze beschermelingen een slechte naam hebben,
en dat ons goed fatsoen onder docenten maar weinig voorkomt.
Daar komt het verdriet van de Muzen vandaan.38

Gnapheus wil hier niet mee zeggen dat de studie van de klassieken per definitie
leidt tot een verdorven moraal, zoals gebeurde in scholastieke strijdschriften.39

Met de rechtszaak tegen Psyche brengt hij tot uitdrukking dat het humanisme
voor verkeerde doeleinden gebruikt kan worden, maar dat gebeurt dan wel tot
groot verdriet en verontwaardiging van Apollo en de Muzen.40

36Zie paragraaf 9.3.
37Gnapheus, Hypocrisis (1544), III.3, fol. 43-44.
38Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 14: ‘Psyche facit, / Recessus ut discentium tam frigeat,

/ Nostri clientes ut male audiant, pudorque / Ut noster in docente raro appareat, / Hinc ille
Musarum dolor’. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. B2v-B3r heeft iets vergelijkbaars: pudorque
/ Ut verus in plaats van noster. Zie ook Gnapheus, Hypocrisis (1544), III.3, fol. 43-44.

39Zie paragraaf 5.4.
40Vgl. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. E3v, waar de godin Welsprekendheid uit-

legt dat niet alleen de bonae litterae, maar ook de rechtspraak en theologie kwaadwillig misbruikt
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9.4.2 Katholicisme: de hellegang van het personage Hypocrisis

Het personage Hypocrisis is een allegorische personificatie van de Kerk. In
de toneeltekst worden lezers en toeschouwers uitdrukkelijk gewezen op deze
vereenzelviging, bijvoorbeeld in IV.1, waar Hypocrisis haar lot beklaagt na
haar eigen falen en veroordeling.

Waar zijn nu
de ordelegers, het ontelbaar grote cohort
van beëdigden? Mijn monniken en nonnen dus?
Waar zijn de vleiers en de vele bedienden
uit het college van de in purper geklede bisschoppen,
die mij wel bijstonden in betere tijden?
Waar de Jezüıeten, de wrekers van mijn eer?41

De monniken en nonnen, de in purper geklede bisschoppen en de Jezüıeten kun-
nen alleen maar op de Rooms-Katholieke Kerk wijzen. De boodschap wordt
ondersteund door stijlmiddelen als paralellisme (de zinnen zijn op eenzelfde
manier opgebouwd) en anafoor (de zinnen beginnen met hetzelfde woord, en
zelfs - zij het met enige variatie - dezelfde woordgroep). Maar de identificatie
van Hypocrisis wordt niet alleen in de tekst duidelijk gemaakt, tevens wordt
zij ondersteund met visuele argumenten: de handelingen die het personage
op het toneel uitvoert en het decor. Dit is geen overbodige luxe, want een
enkele antikatholieke passage als deze zou het publiek tijdens een voorstelling
namelijk gemakkelijk kunnen ontgaan. Gnapheus gebruikt dan ook niet alleen
woorden, maar ook beelden om de vereenzelviging van het personage Hypo-
crisis met de Kerk voor het voetlicht te brengen. Zo nadert het personage
Hypocrisis in II.3 de plaats waar zij vaak komt om te bidden. Zij omschrijft
het gebouw als een typische katholieke kerk.

Ik nader het altaar. Bij God, telkens wanneer ik het zie
wordt mijn geest verheugd getroffen door een nieuwe blijdschap,
want mijn prachtige heiligheid is hier bij uitstek zichtbaar.
Hier laat ik mijn ogen gaan over het prachtige schilderwerk,
de beelden, de rijke kleding van de priesters en het offergerei,
de welluidendheid van muziekinstrumenten streelt de oren.

kunnen worden. Zie ook paragraaf 5.5.1.
41Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D8r: ‘[...] Ubi nunc mei / Sunt ordinis centuriae, innumera

cohors / Coniuratorum? Nonnos et Nonnas loquor? / Ubi sunt colaces et ciniflones plurimi, / E
purpuratorum Patrum collegio, / Qui me re salva circumstabant undique? / Ubi Iesuitae, honoris
nostri vindices?’ De Jezüıeten worden pas in de druk van 1564 opgenomen, voor de eerste druk
van 1544 was dat nog te vroeg. Ook de kardinalen ontbreken daar. Zie Gnapheus, Hypocrisis
(1544), fol. 57.
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Hier kom ik tot leven, regeer ik en wordt ik als een god vereerd.42

Ook dit zouden slechts woorden kunnen zijn, maar waarschijnlijk is hier spra-
ke van een tableau vivant of interieurscène en beschrijft de acteur het decor,
dat het publiek ook daadwerkelijk kon zien. Zo wordt het personage Hypo-
crisis geassocieerd met het rijkversierde kerkgebouw en met de Kerk. Andere
aanwijzingen zijn de handelingen die zij op het toneel volbrengt: ze bidt haar
rozenkrans (‘atque sphaerulas / Iactans, preces obmurmurat’),43 en vlak voor-
dat de rechtszaak begint volbrengt ze de rituele reiniging ‘Asperges me’.44 De
woorden van dit ritueel zullen Gnapheus’ publiek zeker bekend in de oren ge-
klonken hebben en ze zullen de personages die ze uitspreken associëren met de
rooms-katholieke geestelijkheid. Beide handelingen zijn karakteristiek voor het
katholicisme. De rozenkrans is een attribuut waarmee de katholieke gelovige
herkenbaar gemaakt wordt. Op lutherse propagandistische houtsneden worden
katholieke gelovigen bijvoorbeeld vaak met een rozenkrans afgebeeld.45

Tenslotte wordt het publiek ook door Hypocrisis’ kostuum steeds weer op de
Kerk gewezen. Hypocrisis draagt een sneeuwwitte jurk en bruidssluier.46 Haar
kleding deed het publiek waarschijnlijk onmiddellijk denken aan een nonnenkap
en de albe, een wit onderkleed gedragen door de katholieke geestelijkheid.

Kleding was een motief in literatuur, beeldende kunst en drama, ook werd
het gebruikt tijdens (religieuze) ceremoniën. Zodoende waren Gnapheus’ lezers
en toeschouwers goed bekend met allegorieën en personificaties, zij herkenden
deze aan hun kostuums en rekwisieten. Een aantal voorbeelden zal duidelijk
maken dat het motief gemeengoed was. Erasmus refereert aan de albe en de

42Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvfol. C3r: Approximo Larario. Pol gestiens / Animus
novo mihi gaudio percellitur, / Quoties illud contemplor. Sanctimonia / Enim mea hic vel spec-
tatissima redditur. / Oculi et pascuntur hic pictura nobili, / Statuis, panoplia flaminum, atque
re sacra. / Aureis demulcent organôn modulamina. / Hic vivo et regno. Hic numinis loco color.
Het numinis loco uit de laatste regel, kan ook vertaald worden met ‘in plaats van God’. Zie ook
Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 31.

43Gnapheus, Hypocrisis (1564), III.1, fol. C6r. 1544 heeft de rozenkrans niet, maar in plaats
daarvan de getijden (gebeden die over de dag verspreid op een vast uur gezegd of gezongen worden
door monniken, priesters), wat alleen op kloosterlingen wijst en niet op katholieke gelovigen in het
algemeen. Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 39: ‘atque horarias / Obmurmurans Deo preces’.

44Zie Gnapheus, Hypocrisis (1564), III.2, fol. C6v: ‘HYPOCRISIS: [...] Asperge nos, Deus,
hyssopo, et lavato nos. / ATE: Lavato nos. ALECTO: Ut super nivem dealbemur’. Gnapheus,
Hypocrisis (1544), fol. 40 is iets beknopter: ‘Asperge nos, deus, hyssopo et lavato nos’. In de
tweede druk van 1564 is het ritueel dus herkenbaarder gemaakt. De tekst van het ‘Asperges me’
luidt: ‘Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor’.

45Voor voorbeelden van afbeeldingen van typische katholieke gelovigen, zie Scribner, For the
Sake of Simple Folk , p. 76, 107, 198, 200, 203.

46Zie bijvoorbeeld III.1, waar de Wraakgodin Ate het publiek over Hypocrisis’ verkleedpartij
en kostuum inlicht (wellicht een beschrijving van een interieurscène, die ook voor het publiek
zichtbaar was; of Ate vertelt het publiek wat zij zich moeten voorstellen, dat Hypocrisis zich
binnen omkleedt en opmaakt voor de rechtszaak). Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C6r: ‘Wat is
de reden dat zij een sneeuwwitte jurk draagt?’ (‘Quid, quod nive hybernia albior vestitus est?’).
En een ‘witte bruidssluier’ (‘candido (...) flammeo’) (Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C4r).
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Afbeelding 9.1: Stereotiepe katholieke gelovigen met rozenkransen. Hans
Sachs, Evangelische und katholische Predigt (Nürnberg: Wolfgang Formschnei-
der, 1529). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung vom 2005-02-11.
<www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>

bijbetekenis van zuiverheid die ermee verbonden was in zijn Lof der Zotheid,
wanneer hij de pausen, bisschoppen en kardinalen op de hak neemt: hun gedrag
stemt volstrekt niet overeen met de witte mantels die hun onschuld zouden
moeten verbeelden.

Dus als zo iemand bedenkt wat een stralende sneeuwwitte albe be-
tekent, namelijk een leven dat van alle smetten vrij is [...] zou hij
dan niet triest en onrustig leven? Maar nu weiden ze zichzelf en
nemen het ervan. De zorg voor hun schaapjes dragen ze ofwel aan
Christus zelf op of schuiven ze af op hun zogenaamde broeders en
vicarissen.47

In de zestiende-eeuwse schilderkunst was het gebruikelijk de abstracte begrip-
pen ‘rooms-katholiek geloof’ en ‘hypocrisie’ af te beelden als een in wit ge-
klede vrouw.48 Bij de laatstgenoemde, hypocrisie, kwamen er wolvenpoten
onder haar witte jurk uit of werd haar lepreuze huid door de witte mantel

47Erasmus, Moriae Encomium, 57 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 170.740-750): Porro si quis per-
pendat, quid linea vestis admoneat, niveo candore insignis, nempe vitam undiquaque inculpatam.
[...] nonne tristem ac sollicitam vitam egerit? At nunc belle faciunt, cum sese pascunt. Caeterum
ovium curam aut ipsi Christo mandant aut in fratres, quos vocant, ac vicarios reiiciunt. Vertaling
van Van Dam, p. 112-113. Zie ook Moriae Encomium 58 (Erasmus, ASD, IV-3, p. 172.767:
‘[W]at betekent dit sneeuwwitte kleed? Antwoord: een leven van onovertroffen rechtschapenheid’
(Quid sibi vult hic vestitus candor? Nonne summam et eximiam vitae innocentiam?). Vertaling
van Van Dam, p. 113.

48Zie de omschrijvingen van ‘Fede Catholica’ en ‘Hippocresia’ in Ripa, Iconologia of Uytbeel-
dinghen des Verstants.

234



verhuld. In het rederijkersdrama Dwerck der Apostelen cap. 3, 4 en 5 (‘De
handelingen van de apostelen, hoofdstuk 3, 4, en 5’, vóór 1539), komen twee
sinnekens op,49 die het legalisme en het materialisme van de Farizeeën en van
de eigentijdse katholieke geestelijkheid belichamen.50 Een van hen, ‘Schoon
Ypocrijt’ (‘Prachtige Huichelaar’), draagt een witte mantel waarop woorden
als armoede, deemoed, devotie en vasten geschreven zijn, maar daaronder is
de acteur verkleed als duivel (vergelijk de wolvenpoten die onder de jurk uit
komen).

Schoon Ypocrijt, gecleedt met wit laken, ront omme met rollen
behanghen, daer alle duechden in gheschreven zijn, te weten, ge-
hoorsaemheyt, reynicheyt, ghewillige armoede, ootmoedicheyt, so-
berheyt, devocie, abstinencie, vasten, ende onder tcleet sal hy ghe-
cleedt zijn ghelijc een duvel, met rollen gheschreven de contrarie
zon-//den van de voorseyde duechden &c.51

Ook het personage Hypocrisis zal van binnen heel anders blijken dan haar
witte mantel suggereert. Tijdens haar verdediging van Psyche zegt Hypocrisis
het volgende over haar uiterlijk: ‘Om maar niet te spreken van de verscheidene
deugden waarmee ik gesierd. Kijk, hier is mijn zedigheid, hier mijn deemoed.
Rond mijn borst gaan geloof, hoop en liefde. [Om ook maar niet te spreken]
van wat deze woorden, mijn gewaad en mijn sluier te betekenen hebben.’52

Net als bij ‘Schoon Ypocrijt’ is haar kleding klaarblijkelijk beschreven met
woorden.53 Na haar ontmaskering in III.3 ziet het personage er heel anders
uit.

APOLLO: [...] Als u de Muzen, de Gratiën en mij, uw zoon, liefheeft
beveel dat deze in purper gekleedde apin zich van al haar opsmuk

ontdoet,
zodat iedereen kan zien hoe smerig zij van binnen is, en zullen oor-

delen
dat zij, die het waagde Psyche te verdedigen, niemand goed doet.54

49Voor de sinnekens, zie paragraaf 4.4. Zie ook Hummelen, De sinnekens in het rederijkers-
drama.

50Waite, Reformers on Stage, p. 131-133; Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama,
1G1.

51Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, p. 43. Zie ook Waite, Reformers on
Stage, p. 132.

52Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D3v: ‘Ut interim ne addam, quibus / Quam varie ornata
sim virtutibus. Hic mea ecce castitas, / Est hic humilitas. Pectus ambiunt fides, spes, charitas, /
Inscriptio haec, lumborum cinctus, flammeum quod arguunt’.

53Vgl. de met goud bestikte, witte mantel van Sophia in Gnapheus’ Morosophus in para-
graaf 6.3.

54Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D4rv: ‘Si item Musas, si Charites, si me denique filium
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Verder wordt het personage Hypocrisis in het stuk vaak gëıdentificeerd met
de schriftgeleerden en Farizeeën (door Matteüs ‘huichelaars’, of te wel hypo-
crieten, genoemd) en roofdieren en geassocieerd met duivels.55 Tijdens de
Reformatie waren dit gebruikelijke allegorieën om de Kerk mee te kenschet-
sen, en ook deze vergelijkingen zullen het publiek op de Rooms-Katholieke
Kerk gewezen hebben.

Wat betekent het voor de interpretatie van het stuk wanneer Hypocrisis
de Kerk representeert? Dat het personage Hypocrisis optreedt als Psyche’s
advocaat voor de rechtbank van de oppergod Jupiter? Dat zij vervolgens zelf
veroordeeld wordt en door duivelse personages de Hellemond in gedreven?
De allegorische betekenis van dit alles moet wel zijn dat het katholicisme de
gelovigen regelrecht naar de hel leidt. Er is voor de gelovige geen genade
binnen de Kerk en geen voorspraak bij God (Jupiter) die ergens toe leidt.

9.4.3 Lutheranisme: het dogma van de mozäısche wet en het evan-
gelie

Al beweerde Staphylus het tegendeel,56 en al neemt Rädle vooral spiritualis-
tisch gedachtegoed waar, toch wordt in Hypocrisis duidelijk een luthers model
van bekering en verlossing gedramatiseerd. Waar het katholicisme de onder-
gang betekent, daar leidt het lutheranisme naar de hemel. In het toneelstuk
wordt een aantal bekende lutherse leerstellingen gedramatiseerd, waarvan het
dogma van de veroordelende kracht van de mozäısche wet en het bevrijdende
evangelie eruit springt.57

In de opdrachtbrief bij de herdruk van 1564 legt Gnapheus uit dat het
dogma over wet en evangelie een belangrijke rol speelt in zijn drama. Hij vertelt
de lezers dat de eerste helft van Hypocrisis doordrenkt is van de mozäısche wet,
het Oude Testament met zijn rechtvaardige God die de mens zijn zonden doet
herkennen en hem angst inboezemt voor de verwachtte straf.

Als u de opbouw van dit werk eens goed zou bekijken, zeer geëerde
heren, dan zou u meteen begrijpen dat mijn enigszins dichterlij-
ke onderwerpskeuze toch volstrekt niet afwijkt van bepaalde zeer

tuum / Ames, iubeto purpuratam hanc simiam cultu exui, / Ut quam turpis sit intus, omnes
videant, atque iudicent, / Temere hanc fecisse, quae Psyches causam ausa sit defendere’. Zie ook
Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. C8v.

55Voor de behandeling van deze motieven, zie paragraaf 10.4. Zie ook Demoed, ‘Morality of
Hypocrisy’.

56Zie paragraaf 8.4.
57De andere lutherse leerstellingen zijn ten eerste dat het geloof goede werken voortbrengt (het

katholieke dogma dat de mens door het doen van goede werken Gods genade en vergeving verwerft
wordt verworpen, zie paragraaf 4.4.1), en ten tweede dat ieder mens, al is hij een heilige, zondig
blijft en verleid kan worden (simul iustus et peccator). Zie noot 28.
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heilige gelijkenissen uit de echte Evangelische leer.

Want wat betreft het tragische deel [van de tragikomedie] dat de wet
en het opschepperige vertrouwen en oordeel dat wij hebben over de
door ons uitverkoren werken behandelt (in de persoon van Hypo-
crisis en haar volgelingen), doe ik toch zeker niets anders dan de
aangemeten vroomheid van zo’n farizeeër uit de evangeliën en de
uiterlijke schijn van zijn deugden waarmee het volk van hypocrie-
ten gewoonlijk op verschillende manieren loopt te pralen, door te
prikken, op de hak te nemen en als het ware aan de Wraakgodinnen
over te dragen om aangepakt te worden zoals ze verdienen?

En dan laat ik buiten beschouwing dat ik hier die uitstekende gelij-
kenissen over de witgepleisterde graven en het talent dat onder de
grond begraven wordt als het ware voor ogen stel.58

De tweede helft van het toneelstuk is gewijd aan het evangelie, het Nieuwe
Testament en zijn barmhartige en vergevende God.

Daar staat tegenover dat waar ik in het Komische deel van dit ge-
schrift die andere passage behandel over oprecht berouw en geloof
in Christus (in de persoon van de berouwvolle Psyche, die troost
vindt bij de dood van Christus), ik toch zeker het berouw van die
Tollenaar uit dezelfde gelijkenis en ook van de verloren zoon, de
helende biecht en vergeving van alle zonden in Christus, schets tot
aan de vreugdevolle ontknoping van deze tragikomedie, en dat ik
wil dat alle zondaren die vergelijkbaar zijn met die Tollenaar of met
een van de gekruisigde dieven, vol goede hoop zijn over hun redding
die zij in Christus verkregen hebben, als zij tenminste geleid wor-
den door oprecht berouw over hun vroegere levenswijze en geloof
hechten aan het Evangelie?59

58Voor het de gelijkenis van het begraven talent zie Mat 25:14-30, zie ook paragraaf 5.5.1; voor
de ‘witgepleisterde graven’, zie ook paragraaf 10.4; ze worden genoemd in Mt 23:27.

Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rv: ‘Iam vero si scripti huius constitutionem accuratè
expenderitis, Viri ornatissimi, re ipsa quidem comperietis, hoc nostrum argumentum quantumvis
Poëticum, a sanctissimis quibusdam doctrinae vere Evangelicae parabolis minime tamen abludere.

Etenim, quod Tragicam eius partem attinet, in qua de lege, de iactata operum a nobis electorum
fiducia et iudicio (quamvis sub Hypocrisis et asseclarum ipsius persona) agitur, quid aliud quaeso,
quam Pharisaei illius Evangelici simulatam pietatem, et externam illam virtutum ipsius larvam,
ab Hypocritarum gente varie iactari solitam prodo, traduco, et vel Diris agitanda, ut merentur,
trado?

Taceo, insignes illas de sepulcris dealbatis, et talento terra defosso parabolas veluti sub oculos
per exempla hic nobis poni.

59Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rv: ‘Contra vero ubi in Comica huius scripti parte
locum illum alterum de vera poenitentia, et fide in Christum (sub poenitentis et in eiusdem
Christi perlitatione acquiescentis Psyches persona) tracto, an non Publicani illius ex eadem illa
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Vanaf het moment dat Psyche van de huisgod (Genius) gehoord heeft dat ze
voor de rechtbank van Jupiter moet verschijnen, is zij bang en wanhopig. Dit
is een allgorische representatie van de angst waarmee de rechtvaardige God
zoals Hij beschreven wordt in het Oude Testament de gelovige vervult. De
Genius weet te voorkomen dat zij haar plan om zelfmoord te plegen uitvoert.
Zijn bemoedigende woorden doen denken aan Luthers opvattingen over de
wet en het evangelie.60 Hij vertelt Psyche over de barmhartige God uit het
evangelie die zelfs de grootste misdadigers genade schenkt; zij gelooft veeleer
in de rechtvaardige God uit het Oude Testament die zondaars straft.

GENIUS: [...] Waar ben je toch zo bang voor?
PSYCHE: De woede van Jupiter. Ook mijn geweten jaagt me angst

aan.
GENIUS: Je zit er helemaal naast. Want Jupiter wordt niet gauw

boos
en hij heeft wel wat beters te doen dan jou te vernietigen,
behalve wanneer je door je eigen toedoen te gronde gaat.
PSYCHE: Mijn eigen misdaden zullen mij zeker veroordelen.
GENIUS: Welnee, maar al te graag schenkt God zijn vergevingsge-

zindheid zelfs aan de grootste zondaars.
Het zou goddeloos zijn over je vader te denken
dat zijn strengheid groter is dan zijn genade.61

Parabola et filii quoque prodigi resipiscentiam, salutarem confessionem, et peccatorum omnium
condonationem in Christo, ad laetissimam usque fabulae huius catastrophen prosequor, et omnêıs
adeo vel Publicano illi, vel Latronum alteri similes peccatores, de sua salute in Christo parta,
quàm optimè sperare iubeo, si modo vera ante actae vitae poenitentia ducantur, atque Evangelio
credant?’

In deze passage uit de opdracht vermeldt Gnapheus onder meer de gelijkenis van de verloren
zoon. En hij lijkt ook daadwerkelijk gebruik gemaakt te hebben van deze gelijkenis en de lutherse
uitleg daarvan. In het stuk worden namelijk vrijwel letterlijke toespelingen gemaakt op Melancht-
hons Bijbelcommentaar (Postilla) bij de gelijkenissen uit Lucas 15. Vergelijk de ondertitel van
de herdruk met Melanchthons uitleg van de gelijkenis van de verloren zoon. Hypocrisis gaat
‘over Psyche, dat wil zeggen de ziel van de zondige mens, die de geschenken van haar verstand
voor wellust en arrogantie en de verdrukking van het fatsoenlijke onderwijs en de ware godsdienst
misbruikt’ (‘deque Psyches, hoc est, animae hominis peccatoris, ingenii sui dotibus ad luxum et
fastum, ad honestorum studiorum et Religionis verae oppressionem abutentis’).Gnapheus, Hypo-
crisis (1564), fol. A1r. In III.3 komt het dotibus ingenii nog twee keer terug in Apollo’s aanklacht
(fol. C8r en C8v). Melanchthon schrijft dat de verloren zoon misbruik maakt van de geschenken
van God, waaronder zijn gezondheid, de geschenken van het verstand, zijn spraakvermogen en
eruditie. Melanchthon, Philippi Melanthonis Opera omnia (CR), dl. 25, col 72: ‘Sumus autem
adhuc nos omnes tales prodigi, ingrati Deo, abutentes donis Dei, valetudine, dotibus ingenii, usu
sermonis, eruditione, et omnibus aliis beneficiis Dei, corporalibus et spiritualibus’.

60Over het dogma van wet en evangelie, zie paragraaf 9.4.3 en 8.5. Zie ook Beutel, Luther
Handbuch, p. 370 en Lohse, Martin Luther , p. 154-155, 164-165.

61Gnapheus, Hypocrisis (1544), I.4, fol. 21-22: ‘GENIUS: [...] Quid pertimes? / PSYCHE:
Iovis iram. Tum, me conscientia territat. / GENIUS: Erras. Ad iram Iupiter quia tardus est. /
Quo fit, nihil ut minus, quam te ille perdere / Velit, nisi te tuapte sponte is perditum. / PSYCHE:
Atqui mea me condemnant scelera. GENIUS: Sed Deus / Gaudet, suam benignitatem in maximis
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In het tweede bedrijf wordt Hypocrisis overgehaald om Psyche te verdedigen.
In het derde bedrijf vindt de rechtszaak plaats (II.3). Hypocrisis weet Jupiter
niet van Psyche’s onschuld, of misschien toch ‘de zeer lichte schuld’, te over-
tuigen.62 Ook haar eigen persoon en daden leggen geen gewicht in de schaal,
maar Hypocrisis wordt zelf veroordeeld en bestraft. Psyche daarentegen zoekt
een veilig heenkomen bij het ‘altaar van Barmhartigheid’ (ara Misericordi-
ae). Dit decorstuk en de bijkomende handeling van de acteur Psyche, moeten
gëınterpreteerd worden als Psyche’s berouw over haar zondige leven met Cupi-
do en een beroep op Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheid zal inderdaad
groter blijken dan zijn rechtvaardigheid, want in de volgende scène (II.4) leest
Mercurius het oordeel voor en Psyche wordt vrijgesproken.

MERCURIUS: [...] daarom heeft de hoogste Vader besloten,
dat zijn mildheid groter is dan zijn rechtvaardigheid,
maar alleen onder deze voorwaarde dat je het bed van Cupido
zult afwijzen. Ook moet je Berouw zover zien te krijgen,
dat ze jou de weg wil wijzen naar de Litae, Jupiters kinderen.63

Tot nog toe had Psyche het doodsbenauwd, maar nu vreest zij God niet langer,
maar heeft ze Hem lief en omarmt ze Zijn uitspraak.64 In tegenstelling tot in
de eerste helft van de tragikomedie, blijkt ze in de volgende scène opgelucht
en vrolijk.

PSYCHE: Wat ben ik blij dat ik van deze angst verlost ben,
want ik balanceerde op de rand van de afgrond. Ik geef toe
dat ik dit aan mijn eigen Hypocrisie te danken had,
omdat zij me aanraadde onbekommerd door het leven te gaan.
Nu kom ik op adem bij de genade van de vrome vader,
mij gegeven door zijn zoon, omdat hij toch de smekeling
bij het altaar van Barmhartigheid liefdevol helpt.65

/ Etiam peccatis clariorem reddere. / Hoc impium sit, de parente credere, / Quod gratiae, illius
rigor praeponderet’.

62Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D3v: ‘HYPOCRISIS: [...] Dat zijn de dingen, rechters, die
ik ter verdediging van de onschuld - of misschien de zeer lichte schuld - van Psyche van plan was
te zeggen’ (‘Haec ea sunt, ô Iudices, quae pro innocentia / Vel admodum levi culpa Psyches, pro
re modo dicere / Visum fuit’).

63Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 54: ‘Hinc passus est pater optimus, clementiam / Suam
superiorem esse iustitia sua, / Sed non sine hac lege, ut Cupidinis thoro / Renuncies. Metanaeam
eo quoque moveas, / Ut ad Litas, proles Iovis, dux sit tibi / Habes, tibi quid facto opus sit’.

64Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 54: ‘PSYCHE: Ja, ik houd van mijn Vader, en verheugd
omarm ik zijn uitspraak’ (‘Euge, amo / Patrem et suam amplector lubens sententiam’).

65Gnapheus, Hypocrisis (1544), III.5, fol. A3rvfol. 54-55: PSYCHE: Quam gaudeo, quod hoc
metu levata sum. / Nam vita de pilo mihi pendebat, id / Quod hypocrisi debere me fateor meae,
/ Quia illa iussit viverem securius. / Respiro nunc ad gratiam pii patris / Per filium partam mihi,
ut qui opem tulit / In Misericordiae ara, amanter supplici.
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Vanaf dat moment is Psyche wat de lutheranen een ‘gerechtvaardigde’ en ‘her-
boren’ gelovige zouden noemen en pas dan begint het geloof zijn vruchten
af te werpen. Als gerechtvaardigde gaat zij vanzelf goede werken doen. Dit
uit zich meteen doordat ze in IV.2 vrijgevig geld geeft aan de armen die ze
tegenkomt.66

Het lijkt erop dat Gnapheus’ Hypocrisis de leer van Luther brengt in dra-
matische vorm. Het toneelstuk voert de spanning op tussen de veroordelende
wet en het bevrijdende evangelie. Dit blijkt uit de tegenstelling tussen Gods
‘strengheid’ en ‘genade’, zijn ‘rechtvaardigheid’ en ‘mildheid’. Voor ongelet-
terden wordt deze tegenstelling inzichtelijk gemaakt op het toneel met het
‘Altaar van Barmhartigheid’, waar Psyche in III.3 haar toevlucht toe neemt,
en door Psyche’s angst in de eerste helft van het drama en haar blijdschap in
de tweede helft.67

9.4.4 Iconoclastische sentimenten

Het moge duidelijk zijn dat in Hypocrisis het lutherse model van bekering en
verlossing gedramatiseerd wordt, maar het stuk bevat een aantal elementen die
te radicaal zijn voor het strikte lutheranisme. In II.3 lijkt Gnapheus Luthers
laconieke en milde houding ten opzichte van beeldenverering te bekritiseren
en de meer radicale, iconoclastische sentimenten van Karlstadt en Zwingli te
propageren.

Zoals gezegd heeft Gnapheus ervoor gezorgd dat zijn publiek het personage
Hypocrisis gemakkelijk kon herkennen als de Rooms-Katholieke Kerk.68 Voor
de lezerspubliek maakte hij dat duidelijk met toespelingen in de tekst zelf: het
personage Hypocrisis noemde nonnen, monniken, bisschoppen en Jezüıeten
als haar volgelingen.69 Voor de toeschouwers tijdens een opvoering deed hij
dat door visuele elementen als kostuums (het witte onderkleed, de albe, en
de nonnenkap), handelingen (zoals het bidden met de rozenkrans) en door de
beschrijving van een typisch, rijk versierd katholiek kerkgebouw.

Hier laat ik mijn ogen gaan over het prachtige schilderwerk,
de beelden, de rijke kleding van de priesters en het offergerei.
De welluidendheid van muziekinstrumenten streelt de oren.70

66Voor deze scène, zie paragraaf 9.3.
67Zie ook paragraaf 8.5.
68Zie paragraaf 9.4.2.
69Zie paragraaf 9.4.2.
70Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C3r: ‘Oculi et pascuntur hic pictura nobili, / Statuis,

panoplia flaminum, atque re sacra. / Aureis demulcent organôn modulamina’. Zie ook para-
graaf 9.4.2.
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Gnapheus lijkt een kritische kanttekening te plaatsen bij de milde houding
tegenover beeldenverering binnen het lutheranisme. Zwingli en later Calvijn
zouden veel meer gekant zijn tegen afbeeldingen in de kerk dan Luther, en
tijdens Luthers afwezigheid voerde Karlstadt in 1522 verstrekkende hervor-
mingen door in Wittenberg, waaronder het verwijderen van beelden uit kerk-
gebouwen. Dit leidde tot een conflict met Luther die vond dat het nog te vroeg
was voor zulke ingrijpende veranderingen. Karlstadt vertrok en was rond 1524
voor korte tijd voorganger van een kleine gemeente op het platteland. Hij
pleitte tegen speciale kleding voor de geestelijkheid en liet beelden en orgels
uit de kerkgebouwen verwijderen.

Gnapheus associeert de priesterkleding (panoplia flaminum), de beelden en
de orgelmuziek (organôn modulamina) met een negatief personage dat uitein-
delijk ten onder gaat.71 Zo maakt Gnapheus duidelijk dat ze afkeurenswaardig
zijn en lijkt hij - juist door de combinatie van kleding en orgel - aan te sluiten
bij de ideeën van Karlstadt. Deze bijna iconoclastische sentimenten (schilde-
rijen, beelden en priesterlijke gewaden worden impliciet afgewezen) betreffen
in de eerste plaats het katholicisme, maar het is niet onmogelijk dat Gnaphe-
us tevens de lutherse kerk waar beeldenverering oogluikend toegestaan werd
bekritiseerde.

9.5 Een opvoering van Hypocrisis in Bazel

Felix Platter (1536-1567), zoon van Thomas Platter (1499-1582), docent aan
de Latijnse school in Bazel, deelt in zijn dagboek mee dat hij meegespeeld heeft
in Gnapheus’ Hypocrisis. De opvoering vond waarschijnlijk plaats rond 1546,
twee jaar nadat het stuk in Bazel in druk verschenen was.72 Felix Platter was
toen ongeveer 10 jaar oud en hij had dan ook een kleine rol: hij zong mee in
het koor van Muzen en Gratiën. Een van de hoofdrollen werd gespeeld door de
drie jaar oudere Theodor Zwinger.73 Blijkbaar zijn het niet alleen leerlingen
uit de hogere klassen die de stukken opvoerden voor een publiek dat voor een
groot deel bestond uit de jongere leerlingen, maar speelden ook jongens uit de
lagere klassen mee, met een kleinere rol.

Mijn vader liet op school Hypocrisis opvoeren. Ik was daarin een

71Voor een prent waarop katholieke geestelijken gelovigen proberen te verleiden met muziek, zie
Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 76.

72Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 79: ‘BASILEAE APUD BAR- / ptholomeum Vuesthe-
merum, Anno / M. D. XLIIII. Mense / Augusto’.

73Felix Platter schrijft dat de hoofdrollen (Psyche en Hypocrisis) gespeeld werden door Zwinger
(Zwingerus, later hoogleraar geneeskunde in Bazel, 1533-1588) die drie jaar ouder was, en de
verder onbekende ‘Scalerus’. Voor Zwinger, zie ADB 45, p. 543-544. Zie ook Platter, Tagebuch,
ed. Lötscher, p. 83.
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van de Gratiën. Ze trokken mij de kleren van Gertrudt, de dochter
van Herwagen, aan, die te lang voor mij waren en omdat ik toen
we door de stad gingen de kleren niet omhoog kon houden en ze
nogal vies werden, moest ik op de Vismarkt in het huis van mijn
kleermaker degenen die rondtrokken verlaten en daar de modder van
de zoom wassen. Zwinger speelde Psyche, Scalerus Hypocrisis. Het
ging goed, alleen ging het op het laatst regenen, wat de opvoering
bedierf en van ons verzopen katjes maakte.74

Dit is bij mijn weten het enige ooggetuigenverslag van een opvoering van een
van Gnapheus’ stukken. Uit het verslag blijkt dat de opvoering een succes
was, totdat het halverwege de voorstelling begon te regenen. In Bazel duldde
het publiek dus een toneelstuk met een lutherse en antikatholieke boodschap.

Wat op Felix Platter blijkbaar de meeste indruk heeft gemaakt was dat hij
voor zijn rol als een van de Gratiën de jurk van zijn buurmeisje moest aantrek-
ken. De humanistische toneelschrijvers vermelden in hun opdrachten vaak het
nut voor de leerlingen van het opvoeren van Latijnse stukken: de morele bood-
schap die ze in de stukken verpakken zou veel beter blijven hangen wanneer
de leerlingen zelf meespelen.75 Felix Platter, en met hem waarschijnlijk veel
meer jonge toneelspelers, had geen oog voor de boodschap van het stuk. De
bron is dan ook van weinig waarde voor deze studie naar het publiekseffect en
de reformatorische boodschap van Gnapheus’ drama’s. Wel maakt dit verslag
van de beleving van één jonge speler de praktijk van een opvoering op een
Latijnse school tastbaarder.

9.6 De herdruk uit 1564 als polemisch pamflet tegen Staphy-
lus

Toen Gnapheus eenmaal in Emden in Oost-Friesland verbleef, liet hij een aan-
tal van zijn Latijnse toneelstukken opnieuw uitgeven, onder andere Hypocrisis.

74Platter, Tagebuch, ed. Lötscher, p. 83-84: ‘Mein vatter spilt in der schül die Hippocrisin,
dorin war ich ein Gratia. Man legt mir der Herwagenen dochter Gertrudt kleider an, die mir zelang,
also dass ich im umher zien durch die stat die kleider nicht aufheben kont und seer verwiestet,
müsst auf dem Fischmerckt in meins schniders haus, von denen so umzogen, abwichen und doselbst
die fie[u]s weschen. Zwingerus war die Psiche, Scalerus die Hippocrisis. Gieng wol ab, allein der
regen kan zelest, welcher das spil verderbt und macht, dass wir uns verwüsten’. Voor een Engelse
parafrase van de passage, zie McConaughy, The school drama, p. 66-67: ‘My father played in
the school the Hippocrisis, in which I was one of the Graces. They dressed me in Herwagen’s
daughter Gertrude’s clothes, which were too long for me, and in going about through the town
I could not hold them up, so they were greatly damaged. The affair went off very well, but the
rain came at last and spoiled the play’. Zie ook Creizenach, Geschichte des neueren Dramas, p.
148: ‘Über eine Aufführung dieses Dramas in Bazel berichtet Platter S. 144; sie fand unter freien
Himmel statt und wurde durch eine Regenguss unterbrochen’.

75Parente, Religious Drama, p. 9-10, 19-23. Bloemendal, Spiegel, p. 36-37.
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Het strijddrama werd in 1564 herdrukt in Wittenberg, een stad die symbool
staat voor het lutheranisme. De herdruk verschilt behoorlijk van de oorspron-
kelijke tekst uit 1544. Hieruit blijkt dat het commentaar van Staphylus Gna-
pheus dus toch ter harte ging. Een van de passages waarop hij veel kritiek
gekregen had (IV.5), heeft hij bijvoorbeeld bijna onherkenbaar veranderd.76

Gnapheus schreef een nieuwe opdrachtbrief bij de herdruk waarin hij zijn
verweerschrift Antilogia nog eens dunnetjes overdoet.77 Hij richtte zich hoogst-
waarschijnlijk in het bijzonder op de Duitse lutherse elite in Wittenberg,78 en
lijkt rehabilitatie binnen de lutherse gemeenschap beoogd te hebben.

De brief is niet alleen een lange apologie, maar ook een rechtstreekse aanval
op Staphylus. De herdruk werd uitgegeven in het jaar van Staphylus’ dood.
Gnapheus hoopt dat hij even hard gestraft wordt als het personage Hypocrisis.

Omdat Staphylus (een mens die bezeten is door haat voor mij)
dit alles niet ziet, of liever, veinst het niet te zien, wat moet ik
anders denken, dan dat hij een zeer grote valse aanklager is van
andermans werk en dat hij het blijkbaar niet kan verdragen ook
zijn eigen Hypocrisie ontmaskerd te zien worden, zoals het verdient
behandeld, en bovendien aan de Wraakgodinnen overgeleverd om
het te mishandelen.

Ik hoop dat hij dit zeer onwaardige lot ook zelf liever nu dan later
eens mag smaken, zo niet omdat hij mij jaren geleden geheel onver-
diend heeft nagezeten met zijn valse beschuldigingen, dan wel omdat
hij nog niet zo lang geleden de ware overtuiging van de christelij-
ke religie als afvallige verlaten heeft voor de partij van de Roomse
Antichrist.79

76Voor de veranderingen in IV.5, zie Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’. Ook V.5 werd volledig
veranderd, waarschijnlijk vanwege een van de aanklachten tijdens het proces. Zie paragraaf 8.4.
Buiten dit soort inhoudelijke veranderingen op theologisch gebied zijn op tal van plaatsen gram-
maticale onduidelijkheden aangepast, die de tekst veel beter leesbaar maken.

77Zie paragraaf 2.4.3 en 8.5. Gnapheus gaat in de opdracht in op dezelfde aanklacht die hij
in zijn Antilogia behandelde: hij zou bepaalde lutherse speerpunten expres achterwege gelaten
hebben, zoals de leerstelling over wet en evangelie. Zie paragraaf 8.4.

78Dat doet hij onder meer door typisch Nederlandse elementen, waar een Duits publiek min-
der bekend mee geweest zal zijn en die het minder op waarde kon schatten, te verwijderen, zie
paragraaf 4.4.

79Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A5rv: ‘Haec omnia cum non videat, aut certe videre dis-
simulet Staphylus, homo mei odio nimium lymphatus, quid aliud cogitem, quam alieni laboris
calumniatorem eum esse maximum, pariterque eum hoc multo indignissime ferre, quod suam quo-
que Hypocrisin hic detectam non solum pro meritis agitari, sed Diris insuper ultricibus cruciandam
dari videat.

Quam sortem longe indignissimam utinam ipse non etiam serio in seipso aliquando experiatur,
si non ob hoc, quod calumniose adeo annis superioribus me praeter meritum persequutus sit,
sed quod non ita dudum a vera religionis Christianae professione ad Antichristi Romani partes
transfuga defecerit’.
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In de opdrachtbrief verbindt Gnapheus de inhoud van het toneelstuk met het
ketterproces en excommunicatie, daarmee geeft hij het drama een nieuwe la-
ding. Het personage Hypocrisis representeert nog steeds de Rooms-Katholieke
Kerk,80 maar nu wordt ook Staphylus geassocieerd met Hypocrisis. Dat doet
Gnapheus in de eerste plaats omdat Staphylus volgens hem een hypocriet was,
die hem onschuldig veroordeeld heeft en deed alsof hij niet begreep dat Gna-
pheus lutherse leerstellingen dramatiseerde in Hypocrisis. Ten tweede omdat
Staphylus inmiddels weer katholiek geworden was en de lutherse kerk de rug
toegekeerd had. Hij had zich ontpopt tot een fel tegenstander van het lu-
theranisme en was als polemiekenschrijver verwikkeld in een pennenstrijd met
lutheranen als Melanchthon.

Maar ten tijde van het proces was Staphylus nog lutheraan. Het is mogelijk
dat Gnapheus, door de lutherse theoloog Staphylus met Hypocrisis en de Kerk
te identificeren, ageert tegen de uitwassen van de gevestigde lutherse kerk
in Oost-Pruisen. Geheel in overeenstemming met zijn Antilogia (uitgegeven
in 1551), zou Gnapheus zo impliciet partij kiezen tegen tegen het gevestigde
lutheranisme dat in zijn ogen trekjes begon te vertonen van de door hem gehate
Rooms-Katholieke Kerk.81 De vereenzelviging van het katholicisme met het
gevestigde lutheranisme was niet nieuw:

The second generation of reformers returned to scholasticism, howe-
ver, or more precisely, modified the scholastic method for their own
purposes. Thus Sebastian Franck called Lutherans “the new scho-
lastics,” and Sebastian Castellio accused Calvinists of reviving the
“sophistries of Sorbonne.”82

Of Hypocrisis nu de gevestigde lutherse kerk representeerde of niet, toentertijd
zag men de herdruk van Hypocrisis blijkbaar niet als kritiek op de ‘nieuwe
scholastiek’ van het lutheranisme. Gnapheus deed dan ook zijn best om het
stuk zo luthers mogelijk te maken en zijn lutherse publiek zoveel mogelijk
tegemoet te komen. Zoals gezegd verwijderde of wijzigde hij passages waarop
hij veel kritiek gekregen had. Blijkbaar was hij er toch niet helemaal zeker van
dat het stuk zonder deze aanpassingen geaccepteerd zou worden in Luthers
stad Wittenberg, waar het gedrukt werd.

80De herdruk bevat dezelfde sleutelwoorden, beelden en typische handelingen die wijzen op de
Kerk. Zie paragraaf 9.4.2.

81Zie paragraaf 1.1.
82Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 39-40. Vgl. ook de term “‘Lutheropapismus”’

die A Lasco bezigde voor de lutheranen in Koningsbergen (Gnapheus, Aembdanae Civitatis
>Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8). Zie paragraaf 2.5. Ook Gnapheus maakt een dergelijke ver-
gelijking in Antilogia, zie paragraaf 1.1.
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9.7 Conclusie

Hypocrisis is Gnapheus’ meest uitgesproken en ondubbelzinnige drama. In het
lutherse Koningsbergen kreeg hij eindelijk de kans om de Rooms-Katholieke
Kerk rechtstreeks aan te vallen. Dat Hypocrisis ook een lutherse geloofsbelij-
denis dramatiseert lijkt op het eerste gezicht minder aannemelijk: Gnapheus
werd namelijk onder meer op grond van dit toneelstuk door een lutherse recht-
bank veroordeeld wegens ketterij. Toch is het toneelstuk niet zo radicaal als
de aanklachten en de rechtszaak doen vermoeden, en in de officiële excom-
municatie zijn de bewijzen die Staphylus aan Hypocrisis ontleende dan ook
verdwenen.

In de tragikomedie worden wel degelijk typisch lutherse leerstellingen op
het toneel gebracht. Zo wordt tijdens Psyche’s allegorische reis van zonde
naar genade het lutherse dogma van de wet en het evangelie gedramatiseerd.
Wanneer Psyche zich moet verantwoorden voor haar zonden, vreest zij Gods
bestraffing. Haar angst staat symbool voor het effect dat kennis van de mo-
zäısche wet, die inzicht geeft in de begane zonde, doorgaans heeft op gelovigen.
Maar Psyche wordt ook gewezen op Gods barmhartigheid en zij neemt haar
toevlucht tot het altaar van Barmhartigheid. Dit rekwisiet en de bijkomende
handeling staan voor het troostende evangelie, dat de gelovige een barmharti-
ge in plaats van rechtvaardige en straffende God laat zien. Ook hier werd de
Latijnse tekst ondersteund met beelden.

Gnapheus bracht het antikatholicisme en het lutherse gedachtegoed met
alle mogelijke tekstuele, intertextuele en visuele middelen voor het voetlicht.
Op die manier wist hij de semantische en fysieke belemmerende factoren, die
de informatieoverdracht tijdens een opvoering of bij lezing in de weg stonden,
te verminderen. Zo wordt de Rooms-Katholieke Kerk gerepresenteerd door
het personage Hypocrisis. God spreekt het doodsvonnis uit over dit personage
en zij daalt af in de hel, een beeld dat het publiek kende van reformatorische
prenten. Een sterkere visuele aanwijzing dat de katholieke kerk had afgedaan
kon Gnapheus niet maken. Daarmee werden ongetwijfeld alle semantische
hindernissen overwonnen: of de toeschouwers nu Latijn kenden of niet, het
beeld van de hellegang maakte duidelijk dat hier het katholicisme bestreden
werd.

Wel zal hij op deze manier katholieke toeschouwers en lezers hebben af-
gestoten. Zij zullen de lutherse ideeën en de antikatholieke sentimenten in
Hypocrisis weerspreken of verdringen, van bevestiging of het bijstellen van
de eigen mening (reinforcement of minor change) kan geen sprake zijn. Al
heersten ook onder de katholieke bevolking antiklerikale sentimenten, voor ka-
tholieke gelovigen moet een dergelijke afwijzing van de Rooms-Katholieke Kerk
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aanstootgevend en verwerpelijk geweest zijn.
In de termen van Klappers model van beperkte effecten betekent dat dat

de psychologische hindernissen groter zijn geworden in Hypocrisis. Klapper
veronderstelt dat het publiek vooral oog heeft voor wat harmonieert met de
eigen opvattingen en dat het geen geloof hecht aan andere denkbeelden. Door
het katholicisme te bestrijden en verder vrijwel alleen een luthers publiek te
bedienen, sluit Gnapheus veel groepen uit. Maar de tragikomedie sprak niet
uitsluitend lutheranen aan. De inhoud van het toneelstuk mag dan typerend
zijn voor het lutheranisme, hij is niet exclusief luthers. Het sprak een algemeen
evangelisch publiek aan.

Dat in het stuk alleen evangelische opvattingen verkondigd worden, strookt
met de oplage en verspreiding ervan: het werd slechts twee keer gedrukt, in
Bazel en Wittenberg, steden die waren overgegaan tot de nieuwe godsdienst.
Gnapheus lijkt met de herdruk rehabilitatie binnen de lutherse kerk nage-
streefd te hebben. De herdruk zou, naast een afrekening met het katholicisme,
tevens een vereffening met Staphylus en zelfs met het gevestigde lutheranisme
in Koningsbergen kunnen zijn.
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