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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

Demoed, V.E.M.

Publication date
2011

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


Hoofdstuk 10

De antithese tussen de Kerk en de

evangelische beweging

10.1 Inleiding

De antithese tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de evangelische beweging is
een constante in Gnapheus’ toneelstukken.1 Hij zet twee personages tegenover
elkaar, en steeds representeert de één de Rooms-Katholieke Kerk en moet
de ander met de evangelische beweging gëıdentificeerd worden. De binaire
oppositie tussen de personage en de godsdienstige bijbetekenissen ondersteunt
hij met visuele middelen als kostuums, rekwisieten, decor en handelingen.2 Op
deze manier wordt de boodschap overgebracht aan ongeletterde toeschouwers,
en wordt zij extra verduidelijkt voor mensen die de verwijzingen naar de Kerk
in de sleutelpassages wel begrepen.

In dit hoofdstuk zal blijken dat Gnapheus in zijn drama’s tevens verwijst
naar welbekende motieven en stereotypen uit visuele en volkstalige performa-
tieve media. Daarbij gaat het niet om de intertekstuele verwijzingen naar
populaire genres als het zinnespel en het processiespel, maar om cultuurtek-
sten, dat wil zeggen de ingeburgerde en vanzelfsprekende wijzen van zien en
denken, die in veel verschillende media voorkomen, maar waarvan de specifieke
bronnen verloren zijn.3

1Gnapheus’ Acolastus blijft hier achterwege, omdat het katholicisme en de evangelische be-
weging alleen indirect tegen elkaar uitgespeeld worden. In Acolastus wordt de gelijkenis van de
verloren zoon gedramatiseerd. De jongste zoon staat voor de berouwvolle zondaar en representeert
het lutheranisme; de oudste zoon wordt doorgaans gëıdentificeerd met het katholicisme, maar hij
speelt geen rol in Acolastus. Zie paragraaf 3.4. De oppositie die wel in het stuk aanwezig is
(tussen de goede raadgevers en de slechte sinnekens) is niet godsdienstig. Zie paragraaf 4.4.1.

2Zie bijvoorbeeld paragraaf 9.4.2.
3Meijer, In tekst gevat, p. 33, 39. Zie ook paragraaf 1.7. Voor de genreconventies, zie

hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2.
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Over het algemeen werd de Rooms-Katholieke Kerk in evangelische kringen
gekenmerkt door protserige rijkdom, uiterlijk vertoon en militaire macht; de
evangelische beweging werd juist getypeerd door eenvoud en armoede. Een
bekend voorbeeld van deze alom heersende tegenstelling is het vroeglutherse
pamflet Passional Christi und Antichristi, waarin het eenvoudige leven van
Christus gecontrasteerd wordt met de extravagante levenswijze van de paus.4

Het pamflet bestaat uit 13 paren van houtsneden van Lucas Cranach, waarbij
Melanchthon een uitleg geschreven had. Het werd voor het eerst gepubliceerd
in Wittenberg in 1521. Aan de ene kant werden taferelen uit het leven van
Christus afgebeeld, hier lag de nadruk op zijn nederigheid, eenvoud en niet-
wereldse karakter; aan de andere kant werd de dagelijkse praktijk van het
pausdom geschetst, daar hier werd de trots, praal en hebzucht van de Rooms-
Katholieke Kerk verbeeld).5

Gnapheus toneelstukken hebben, zoals gezegd, dezelfde antithetische struc-
tuur en hij wendt dezelfde positieve en negatieve motieven en stereotypen aan.
Er is sprake van een stijgende lijn. In Eloquentiae Triumphus gaat het nog
niet helemaal goed en in de herdrukken moet dat gecorrigeerd worden. In Mo-
rosophus blijft de tegenstelling nog impliciet: het narrenkostuum, de zotskap
en de ‘filosofenmantel’ wijzen niet direct op de evangelische beweging en de
Kerk. In Hypocrisis haalt Gnapheus alles uit de kast om de katholieke kerk
in een kwaad daglicht te stellen en gebruikt hij beelden die alomtegenwoordig
zijn in de vroeglutherse, antikatholieke pamfletten zoals Passional Christi und
Antichristi.

10.2 Beschaving en boersheid in Eloquentiae Triumphus

In Eloquentiae Triumphus gaat het om de tegenstelling tussen Barbarij, die
de scholastiek vertegenwoordigt, en Welsprekendheid, een allegorische perso-
nificatie van het humanisme. Welsprekendheid, en met haar het humanisme,
wordt geassocieerd met de evangelische beweging.6 Het personage Barbarij
rekent de katholieke geestelijkheid - paus, bisschoppen, monniken en nonnen
- onder zijn volgelingen, 7 en zo worden Barbarij en de scholastiek met het
katholicisme verbonden.

In Eloquentiae Triumphus lijkt de tegenstelling tussen het katholicisme en
het lutheranisme tot een paradox te leiden. De evangelischen identificeerden
de eigen beweging met de pure en eenvoudige vroegchristelijke kerk, die met de

4Zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 149-157.
5Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 155.
6Zie paragraaf 5.3, 5.5.1 en 5.6.
7Zie paragraaf 5.5.1.
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eeuwen door de Rooms-Katholieke Kerk geperverteerd was. Maar in het drama
is het Barbarij - in het stuk de vertegenwoordiger van de scholastiek en de Kerk
- die zich beroept op de eenvoud en de ongeleerde, door God gëınspireerde
wijsheid van Christus’ leerlingen en de apostelen. Het is ongebruikelijk, vooral
bij een evangelisch auteur als Gnapheus, maar in Eloquentiae Triumphus lijkt
het katholicisme gëıdentificeerd te worden met het vroege christendom.

Het uiterlijk van Barbarij draagt bij aan de verwarring. Hij kwam het
toneel op als zot - achterstevoren gezeten op een ezel - en dat kan op twee
verschillende manieren uitgelegd worden: hij was een domme zondaar (waar-
schijnlijk wordt het publiek geacht deze interpretatie hier mee te nemen), of
hij was een eenvoudige wijze.8 De eenvoudige vroege christenen, en met hen
de eigentijdse evangelisch gelovigen, werden vaak met ‘wijze dwazen’ gelijkge-
steld.9 In de druk van 1551 ging Barbarij gehuld in beestenvellen.10 Hiermee
bracht de auteur natuurlijk de wilde, barbaarse stammen als de Gothen in
herinnering, maar het kostuum deed wellicht ook denken aan de profeten en
Johannes de Doper, met wie de evangelischen zich identificeerden. Het kos-
tuum alludeert bijvoorbeeld aan Erasmus’ spreuk Sileni Alcibiadis.11 Deze
spreuk speelt verder overigens geen rol in Eloquentiae Triumphus en de tekst
wordt hier waarschijnlijk niet speciaal geactiveerd, maar het is een voorbeeld
van het veel voorkomende beeld van de eenvoudige, in lompen gehulde gelovige.

In zijn klaagrede noemt het personage Barbarij zijn kwaliteiten: onwetend-
heid, eenvoud, jaloersheid en luiheid.12 Luiheid was een veelgehoord verwijt
in de debatten over onderwijsvernieuwing.13 De scholastici zouden te lui zijn
om te leren, en daarom de studia humanitatis liever veroordelen. Hier gingen
de scholastieke theologen tegenin door de ongeleerdheid en de eenvoud van
de apostelen - en hun eigen eenvoud - te contrasteren met de geleerdheid van
de humanisten.14 In de redevoering van Barbarij wordt gezinspeeld op deze
scholastieke tegenwerping. Barbarij beroept zich op zijn onwetendheid en de
‘eenvoud van de duif’ (columbae / Simplicitas), en roept zo de eenvoud van de
vroegchristelijke kerk voor de geest. De geleerde onwetendheid wordt vaak in

8Zie paragraaf 2.5.3, 5.5 en 10.3. Barbarij wordt tevens omschreven als monster. Dat alludeerde
zonder enige twijfel aan de Kerk, die op reformatorische prenten vaak als als monster uitgebeeld
werd. Zie hoofdstuk 5.5. Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 32-33, 103, 169-187.

9Zie ook paragraaf 6.3, 7.5.1 en 10.3.
10Zie paragraaf 5.5.
11Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 164.94-98: ‘Eens waren de profeten van dit soort silenen, gekleed

in schapen- en geitenvellen’ (‘Huiusmodi quondam Sileni fuere prophetae [...] ovium et caprarum
amicti pellibus’). En: ‘Johannes de Doper, die zich kleedde in een kamelenhuid met een riem van
beestenvellen gemaakt, was zo’n sileen’ (‘Huiusmodi Silenus fuit Ioannes Baptista, qui camelorum
tectus pilis, zona cinctus pellicea [...]’). Zie ook paragraaf 5.5.

12Zie ook paragraaf 5.5.1.
13Zie paragraaf 5.4.
14Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 15.
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verband gebracht met de nog niet gecorrumpeerde, natuurlijke en goddelijke
wijsheid; met de simpelheid van de duif doelt Barbarij in het bijzonder op
Christus en zijn volgelingen.15

Het lijkt erop dat Gnapheus hier de positief gewaardeerde, goddelijke wijs-
heid en eenvoud toekent aan Barbarij, de scholastiek en het katholicisme. In
het reformatorische discours is het juist de evangelische stroming zelf die zich
met de eenvoudige wijsheid van de apostelen identificeert.

Ook vergelijkt Barbarij de aanvoerders van zijn leger met de leerlingen van
Christus: ook Christus zou hen, en niet die schreeuwerige geleerde humanisten,
gekozen hebben.

Maar het berouwt me niet dat ik hen tot kameraden heb,
want de Heiland zou dezelfde mensen gekozen hebben.

God zelf getuigt dat zij veel meer erkenning verdienen,
dan al die Wijzen, die Hij niet zo liefheeft.16

De humanisten reageren, zoals gezegd, op de ‘apostolische eenvoud’ die de scho-
lastici zichzelf toedichten, door onderscheid te gaan maken tussen de ‘eenvoud’
(simplicitas) van de apostelen en de ‘boersheid’ (rusticitas) van de scholasti-
ci.17 Welsprekendheid spreekt in haar rede daarom over de ‘de boerse Barbarij’
(Rustica Barbaries).

Waarschijnlijk is de toespraak van Barbarij ironisch bedoeld. De toeschou-
wers en lezers moeten zijn woorden niet al te serieus nemen: elke tegenwerping
tegen de humanisten is eigenlijk een verkapte lofprijzing, en elke lofprijzing op
zijn eigen volgelingen (zoals de associatie met de eerste christenen en Chris-
tus’ leerlingen) moet met hoongelach ontvangen worden. 18 Dat niet elke
toeschouwer of lezer dat ook deed, blijkt wellicht uit de herdrukken van het
stuk: de passage waarin Barbarij zegt dat Christus dezelfde (eenvoudige en
ongeleerde) volgelingen zou kiezen als hij werd namelijk geschrapt.

10.3 Wijsheid en Dwaasheid in Morosophus

In Morosophus zijn de hoofdrollen weggelegd voor de arrogante astronoom Mo-
rosophus, een ‘dwaze geleerde’ of ‘dwaze wijze’, en de gepersonifieerde Wijsheid
uit de Bijbelboeken Spreuken en Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs. De te-
genstelling tussen ‘wijze dwazen’ en ‘dwaze wijzen’ was een veelvoorkomend

15Mat 10:16. Zie paragraaf 5.5.1.
16Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. A3rv: ‘At non poeniteat talêıs habuisse so-

dalêıs, / Discipulos Soter legerat unde suos. / Quêıs autore Deo debetur gloria maior, / Quam
multis, quos tam non amat ille, sophis’.

17Tracy, ‘Against the “Barbarians”’, p. 11-12.
18Zie ook paragraaf 5.5.1 en 5.5.1.
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motief. Wijze dwazen mogen er dan uitzien als zotten, maar zij verkondigen
de waarheid. Een voorbeeld van zo’n ‘wijze dwaas’ is Stultitia uit de Moriae
Encomium. ‘Dwaze wijzen’ (Morosophi) zijn pseudo-geleerden die wijsheid
veinzen, zoals de leraren, natuurfilosofen, theologen en monniken uit Erasmus’
satire.

Tijdens de vroege Reformatie worden de rooms-katholieke theologen en
geestelijken vaak gëıdentificeerd met de opschepperige geleerden die eigenlijk
niets weten; de wijze dwazen worden vereenzelvigd met de ongeschoolde evan-
gelische gelovigen. Op het eerste gezicht zijn deze eenvoudige lieden niets
waard in vergelijking met de rijke, prachtig gekleedde katholieke geestelijk-
heid, maar van binnen zijn zij veel vromer. Zij blijken betere christenen te
zijn en hebben meer kennis van de Bijbel dan de geleerde theoloog.

Het personage Sophia is armoedig gekleed, misschien is zij met haar ‘veel-
vormige’ en ‘bontgekleurde’ mantel zelfs gekleed als een zot.19 Zij is een ‘wijze
dwaas’ en personifieert het ware christendom van de evangelische beweging.
Morosophus is juist een rijk gekleed personage. Tegen het einde van het stuk
trekt hij zijn prachtige kostuum uit en blijkt hij daaronder gekleed te gaan als
zot. Hij is een ‘dwaze wijze’, van buiten ziet hij eruit als een geleerde, maar
eigenlijk is hij een dwaas. Het personage Morosophus kreeg twee bijbeteke-
nissen: men kon hem zien als een katholieke, scholastieke theoloog of als een
niet-lutherse dissident.20 De allegorische betekenis van de verwisseling van de
‘filosofenmantel’ voor de narrenkap, is een afwijzing van de scholastiek of van
het spiritualisme.

Omdat Morosophus met de eenvoudige Sophia en de protserige Morosophus
een motief op de planken brengt dat vaker opduikt tijdens de Protestantse
reformaties (Erasmus’ Moriae Encomium werd al genoemd), zal het publiek
bekend geweest zijn met de bijbetekenissen. De boodschap - met name de
verwerping van de scholastiek en het katholicisme - zal hen niet ontgaan zijn.21

Zo wordt op een houtsnede in een vroegluthers pamflet uit de jaren ’20 van
de zestiende eeuw de eenvoudige, maar vrome boerenstand gecontrasteerd met

19Zie paragraaf 6.3.
20Zie paragraaf 7.5.3. Sophia sprak haar walging uit over onderlinge onenigheid die uitgevoch-

ten werd met ‘aforismen, sofismen, spreuken, listen, decreetjes, woordentwisten, dogmatiek en
ceremoniën’ (zie paragraaf 7.5.3). ‘De aforismen’, ‘sofismen’ en de ‘ceremoniën’ wezen op de mid-
deleeuwse scholastiek en het katholicisme; in het toneelstuk nemen de personages ook afstand van
ketterijen en sekten.

21De meer recente bijbetekenis van de ‘dwaze wijzen’ als de spiritualisten die zich afwenden
van het lutheranisme was minder bekend en veel minder diep geworteld. Deze connotatie zal een
marginale rol gespeeld hebben en het publiek zal Morosophus waarschijnlijk eerder bekijken als
een afwijzing van het katholicisme, dan van het spiritualisme.

Ik geef hier alleen antikatholieke en anti-scholastieke voorbeelden, in verband met de tijd ben
ik niet verwoed op zoek gegaan naar lutherse, anti-spiritualistische toneelstukken of prenten, wel
is daar Luthers voorwoord bij het Bijbelboek I Korintiërs. Zie paragraaf 7.5.1.

251



Afbeelding 10.1: Hans Sebald Beham, Allegorie auf das Mönchtum
(1521). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung vom 2005-02-11.
<www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>

de weelderige geestelijkheid. Een arme boer - zijn kleding is gescheurd en hij
wordt geflankeerd door de personificatie Armoede (Paupertas) - staat tegen-
over een monnik, die als geestelijke dan wel een gelofte van armoede afgelegd
moet hebben, maar die vastgehouden wordt door Arrogantie, Overvloed en
Hebzucht (Superbia, Luxuria en Avaricia).22 De rollen worden omgedraaid:
de boer is degene die de geestelijke kennis van de Bijbel moet bijbrengen. Le-
ken - boeren of kinderen - zouden het evangelie namelijk veel beter begrijpen
dan de paus, bisschoppen en geleerden.23

Het Nederlandstalige toneelstuk Een tafelspel van twee personagien, te we-
ten de weereltsche gheleerde ende godlicke wijse [...] (1558) heeft eenzelfde
antithetische structuur.24 Hier is de verwaande geleerde daadwerkelijk een
theoloog. Hij wordt de les gelezen door een lutherse ketter, een leek (‘een ghe-
meen burgher’) zonder opleiding. Net als het personage Morosophus draagt
hij waarschijnlijk een toga en ook hier is kleding een betekenisvol motief.

Vrient, de wijsheyt is int habijt niet gheleghen certeyn,
Noch men haeltse pleyn // in universijteyten noch scholen,

22Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 43.
23Beutel, Luther Handbuch, p. 459.
24Voor dit tafelspel, zie Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende

eeuw , p. 196-211.
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Want die clergije men meest siet dolen,
Al sijnse bij die arme iolen // seer gheacht.25

Uiteindelijk moet de ingebeelde geleerde zich gewonnen geven. Kortom, het
lutheranisme zegeviert over het katholicisme in de persoon van een ouderwetse
scholastieke theoloog.

Een laatste voorbeeld dat duidelijk moet maken dat het om een welbekend
motief gaat - en dat misschien zelfs aan de wieg van Morosophus stond - is
de terechtstelling van de priester Jan de Bakker, met wie Gnapheus in 1525
gevangen heeft gezeten.26 Net als de eerste martelaren in de Nederlanden,
twee monniken uit Antwerpen, werd Jan de Bakker eerst officieel ontwijd. Op
het schavot moet hij zijn ‘kerkelijk gewaad’, zijn priestergewaad uittrekken.
Wat daarna gebeurt is minder gebruikelijk, al zijn er meer voorbeelden van
symbolische verkleedpartijen bij terechtstellingen.27

Toen het kerkelijk gewaad hem werd uitgetrokken, legde hij dat als
een vervloekt voorwerp af en zei: “Nu gelijk ik veel beter christen
in deze mijn, hoewel wereldlijke, kleding dan daar even.” Daarna
werd hem een geel doch kort kleed om het lichaam geworpen; en
toen men dit om het lijf schikte, zei hij: “Welaan, dit kleed zal tot
een bespotting zijn met Christus; het is zeer goed.” Op zijn hoofd
plaatste men ook een hoed met oorlappen, van dezelfde kleur, opdat
allen, die hem zagen, hem voor een zot zouden houden. Met dit
vreemde en nieuwe kleed bedekt en geacht als een uitvaagsel der
wereld, luisterde hij met een vrolijk en opgeklaard gelaat naar het
doodvonnis, door de secretaris voorgelezen.

Men trekt hem een narrenpak (een ‘geel doch kort kleed’) aan. Ook schijnt
men hem een zotskap met ezelsoren op te zetten (‘een hoed met oorlappen,
van dezelfde kleur, opdat allen, die hem zagen, hem voor een zot zouden

25Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw , p. 198. ‘iolen’
wordt uitgelegd als ‘domme man’.

26Zie paragraaf 2.2 en 2.5.3.
De tegenstelling tussen de ‘wijze dwaas’ en de ‘dwaze wijze’ is sowieso een terugkerend motief

in martelaarsverhalen. Vaak maken de theologen en inquisiteurs die een ongeschoolde ‘ketter’ aan
een geloofsverhoor onderwerpen, geen schijn van kans. In de martelaarsverhalen blijkt hun kennis
van de Bijbel veel kleiner dan die van de eenvoudige gelovigen die ze ter dood zullen brengen.

27Zie bijvoorbeeld Een vvarachtighe verclaringhe van een wonderlijck batement-spel, dat ge-
speeld is aan het hof van de koning van Spanje. In dit toneelstuk treedt een koopman op die
landen te koop aanbiedt en beweert dat de Nederlanden niet langer in bezit zijn van de koning
van Spanje, omdat ze zich wegens wanbeleid van hem hebben afgekeerd. Aan het slot van het
stuk krijgt hij een fluwelen mantel aan, een muts en een opschrift op zijn borst: ‘Dit is des lants
staet sonder raet’. Vervolgens moet hij knielen op een kussen en wordt hij onthoofd. Met dank
aan dr. Moser die mij dit voorbeeld aandroeg. Verkleedpartijen kwamen blijkbaar voor in toneel-
stukken (Morosophus en Een vvarachtighe verclaringhe van een wonderlijck batement-spel), en
in rituelen rondom terechtstellingen.
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houden’).28 Jan de Bakker wordt verkleed als nar. De zot of nar heeft de con-
notatie van een zondaar die, verslaafd aan drank en vrouwen, ongeciviliseerd
gedrag vertoont.29 Jan de Bakker was, zoals gebruikelijk onder evangelischen
en lutheranen, getrouwd ondanks het feit dat hij priester was en zich gebon-
den had aan het celibaat. Met het narrenpak hebben de autoriteiten willen
laten zien, dat hij een doodgewone ordinaire zondaar is en geen bewonderens-
waardige martelaar voor het nieuwe geloof. Dat hij daarentegen ‘geacht [moet
worden] als een uitvaagsel der wereld’, of zoals Gnapheus in Johannis Pistorii
a Worden [...] Vita schrijft, als mundi peripsema.30

Maar de zot werd niet alleen gezien als gedoemde zondaar, hij kon ook
de vorm aannemen van de eenvoudige, niet gecorrumpeerde, pure wijsheid.
En een groot deel van het publiek dat bij de terechtstelling aanwezig was,
zal het op deze manier opgevat hebben. Zo ook Gnapheus, wanneer hij Jan
de Bakker laat zeggen, nadat deze zijn priestergewaad heeft afgelegd: “Nu
gelijk ik veel beter christen in deze mijn, hoewel wereldlijke, kleding dan daar
even.” En wanneer hem het narrenpak wordt aangetrokken, vergelijkt hij zijn
vernedering met wat Christus moest ondergaan: “Welaan, dit kleed zal tot een
bespotting zijn met Christus; het is zeer goed.” Een vertaling van Gnapheus
‘Euge [...] haec mihi vestis illusioni erit cum Christo: bene habet’. Zodoende
plaatst Gnapheus Jan de Bakker in de traditie van de vroege Christenen die
ook vervolgd en gedood werden.

Gnapheus’ verslag van de terechtstelling van Jan de Bakker werd voor
het eerst gedrukt in 1546, zo’n vijf jaar nadat Morosophus verscheen.31 De
vraag of deze terechtstelling bekend was en meegespeeld kan hebben voor
lezers en toeschouwers is niet te beantwoorden. Net zomin als de vraag of
deze ingrijpende gebeurtenis Gnapheus gëınspireerd heeft tot het schrijven
van Morosophus.

10.4 Praal en armoede in Hypocrisis

In Hypocrisis worden het katholicisme en het lutheranisme tegenover elkaar
gesteld. Hypocrisis’ kostuum en attributen (zoals de witte albe en de rozen-
krans) maken aan iedereen duidelijk dat zij de Kerk vertegenwoordigt, ook
aan ongeletterden die de verwijzingen in de tekst niet begrepen.32 Naast haar

28Zie ook Gnapheus, Een suverlicke ende seer schoone disputacie, in Fredericq, CDI , p. 495:
‘[...] ende zijn clederen zijn hem wtghedaen, ende een gheelen rock aenghedaen, met een gheele
bonette op zijn hooft’.

29Zie bijvoorbeeld Pleij, Het gevleugelde woord, p. 650-658, 664.
30Zie ook paragraaf 2.5.3.
31Zie paragraaf 2.5.3.
32Zie ook paragraaf 9.4.2.
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verschijning wijst ook haar ‘tempel’ op het katholicisme. Dit gebouw, waar
zij aanbeden wordt als een god, of zelfs in plaats van God, wordt omschreven
als een typisch katholieke kerk. Waarschijnlijk werd het middels een interi-
eurscène ook aan het publiek getoond. Tegenover het personage Hypocrisis
staat Psyche, een representant van de gelovige christenen die lange tijd door
de Rooms-Katholieke Kerk verblind zijn, maar tot een nieuwe levenswandel
zijn gekomen: het lutheranisme.33

Hypocrisis’ prachtige verschijning en het rijkversierde kerkgebouw doen
denken aan de pracht en praal waarmee de Rooms-Katholieke Kerk getypeerd
wordt in antikatholieke prenten. Zij staan in schril contrast met het uiterlijk
van Psyche’s latere (lutherse) adviseurs en helpers, en met de huizen waar die
personages vertoeven. Op deze manier wordt het katholicisme afgezet tegen
de eenvoudige en nederige evangelische beweging,34 in Hypocrisis de lutherse
stroming binnen de beweging.35 Ook het contrast tussen de Rooms-Katholieke
Kerk en de evangelische beweging herinnert aan de vroeglutherse pamfletten
waarin deze tegenstelling een rol speelt.36

10.4.1 De representatie van de Kerk in Hypocrisis

Hypocrisis is een satirische aanval op de Kerk. In deze satire wordt het perso-
nage Hypocrisis, en met haar tegelijkertijd de Kerk, op precies dezelfde manier
neergezet als in veel andere media gedaan werd. Gnapheus refereert aan be-
kende motieven en wijzen van representatie van de Kerk, en stelt het personage
gelijk aan de hypocrieten en Farizeeën uit de evangeliën, en hij verdierlijkt en
demoniseert Hypocrisis. Waar Hypocrisis geassocieerd wordt met duivels en
zij uiteindelijk in de hel belandt, daar leit het lutheranisme Psyche naar de
hemel.

Farizeeën

Een van de dingen die opvallen aan het Hypocrisis is dat het de werkheilig-
heid veroordeelt, de goede werken die binnen het katholicisme van gelovigen
gevraagd worden. Uit de dramatis personae kunnen lezers meteen opmaken

33Zie paragraaf 9.4.3.
34In IV.3 vraagt Psyche zich bijvoorbeeld verwonderd af of zij in ‘zo’n nederige plaggenhut’

werkelijk Berouw zal vinden. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. E2v: ‘sub tam humili casa atque
item glebis / Tecto lare’. De ‘plaggenhut’ staat lijnrecht tegenover de katholieke kerk met het
‘prachtige schilderwerk’ en de ‘beelden’.

35Zie paragraaf 9.4.3.
36Zoals het al genoemde pamflet Passional Christi und Antichristi. Zie Scribner, For the Sake

of Simple Folk , p. 149-157. Zie ook paragraaf 10.2.
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dat het personage Hypocrisis de rechtvaardiging door goede werken vertegen-
woordigt.37 In de toneeltekst zelf komen verscheidene opsommingen van goede
werken voor. Bijvoorbeeld wanneer de Wraakgodinnen Hypocrisis proberen te
overtuigen de verdediging van Psyche op zich te nemen (II.3).38 Ze herinneren
haar dan aan haar vele goede werken, zoals haar bedevaarten en de vervolging
en het ter dood brengen van ketters.39 Deze hele redevoering druipt van de
dramatische ironie: de Wraakgodinnen willen de hoofdpersonen Hypocrisis en
Psyche juist de vernieling in helpen, en al hun goede raad is het tegendeel.
Maar Hypocrisis heeft dat niet in de gaten en zij herhaalt Ate’s tactieken in
haar eigen redevoering voor God (Jupiter) in III.3: ze somt de goede werken
van haar cliënt Psyche op.

HYPOCRISIS: [...] waar zijn dan haar beste werken? Waar de
bedevaarten naar het heilige land en Jeruzalem? Waar het loskopen
van de schimmen uit die akelige Hellemond? Waar de palmtakken,
psalmen, wierook en al dit soort godsdienstige handelingen?40

Ook zagen we al dat Hypocrisis een aantal van de katholieke gebruiken en
rituelen op het toneel verricht: ze bidt haar rozenkrans en voert het reini-
gingsritueel ‘Asperges me’ uit, net voordat de rechtszaak begint.41 Vanuit
een evangelisch of luthers standpunt is Hypocrisis’ werkheiligheid niet meer
dan een lege huls, en zullen de goede werken haar uiteindelijk niets helpen.
De strenge, maar inhoudsloze, inachtneming van gebruiken werd ook aan de
schriftgeleerden en Farizeeën toegeschreven. Zij hebben een bijzonder slech-
te naam, doordat Jezus volgens de evangeliën zo tegen hen te keer gaat. In
antiklerikale literatuur werd de katholieke geestelijkheid en de paus vaak ver-
eenzelvigd met de Farizeeën.42

Neem bijvoorbeeld het Nederlandstalige toneelstuk Prochiaen, Coster en
Wever (‘Pastoor, koster en wever’, 1538-1540).43 De pastoor klaagt dat luthe-

37Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A7v: ‘Hypocrisis is de geveinsde werkheiligheid van leven
en godsdienst, zoals is op te maken uit haar naam’ (‘Hypocrisis, Simulata est vitae et religionis
sanctimonia de nomine’).

38Zie ook paragraaf 4.4.1.
39Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C4rv. Deze passage wordt uitgebreid behandeld in para-

graaf 4.4.1. Zie ook II.2, waar Hypocrisis zich erover beklaagt dat zij de situatie waarin ze nu
verkeert toch niet verdiend heeft na ‘al die zorgen, al dat vasten, de psalmen, offers, zang en
liturgieën’. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. C2r: ‘tot curas, ieiunia, / Psalmos, flagra, cantus
et liturgias’.

40Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. D3r: ‘HYPOCRISIS: [...] ubi tum illius sunt labores
maximi? / Ubi peregrinationes ad Solymorum limina? / Ubi umbrarum ex teterrimi Orci faucibus
redemtio? / Ubi festae frondes, cantus, thura, operosaque omne genus sacra?’

41Zie paragraaf 9.4.2.
42Zie ook paragraaf 3.4.
43Van Dis, Reformatorische rederijkersspelen, p. 162, ll. 405-26. Waite, Reformers on Stage,

p. 127-31.
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ranen, zoals zijn tegenspeler de wever, niet meer komen biechten, niet langer
goede werken doen, zelden bij de kerkdienst aanwezig zijn, geen heiligen meer
vereren, maar tegen de autoriteiten in opstand komen en tenslotte dat ze be-
weren dat priesters als hij schriftgeleerden zijn en Farizeeën (‘Ten vi. Seggen
dat wij Priesters Scrijben zijn en Pharizeen’). Dezelfde vereenzelviging vinden
we ook terug in Luthers geschriften.44

Hypocrisis is niet het eerste werk waarin Gnapheus het motief verwerkt. In
de eerste dialoog van zijn pamflet Troost nemen de gesprekspartners Tobias
and Timotheus de gierigheid van hun pastoor op de korrel: hij mag zich dan
uitgeven voor ‘een goet Euangelisch man’ lijken, maar in werkelijkheid blijkt
hij ‘een groot beueynst hypocrijt ’ te zijn, aangezien hij de zieke Lazarus geen
bezoek brengt.45 Even later vergelijken zij de pastoor en de rooms-katholieke
geestelijkheid in het algemeen met de ‘huichelaars’ en ‘witgepleisterde graven,
die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en an-
dere onreinheden’ uit Matteüs 23.46 Tevens wordt de katholieke geestelijkheid
in adem genoemd met de schriftgeleerden (‘Papen ende scriftgeleerden’), en
zo identificeert Gnapheus de schriftgeleerden en Farizeeën met de eigentijdse
geestelijken.47

De Farizeeën en huichelaars uit Matteüs werden dus vaak verbonden met
de geestelijkheid en de Kerk. Daarom is het aannemelijk dat toeschouwers
het personage Hypocrisis (‘Huichelarij’) alleen al door haar naam onmiddellijk
identificeerden met de Farizeeën, en van daaruit met de inhoudsloze rituelen

44Luther, WA, dl. XXXIX/2, p. 73.12-13: ‘En mocht het zover komen, dat zij zich zelfs
als tirannen gaan gedragen en vrome mensen zullen doden omwille van het woord, dan is de
herder niemand anders dan de duivel in eigen persoon. Toentertijd gedroegen de Farizeeën en
schriftgeleerden zich als zodanig. Nu zijn het paus en bisschoppen, die sinds jaar en dag het
woord naast zich neerleggen in de kerk, en geworden als wolven in plaats daarvan hun eigen
gebruiken opdringen. Nu vervolgen en doden zij zelfs christenen omwille van het woord, dat
zij verplicht waren te onderwijzen. Het zijn pausen, kardinalen en bisschoppen van het ergste
soort, die zich voordoen als bisschoppen, maar in werkelijkheid wolven en zelfs duivels zijn in de
kerk’ (‘Huc si accedat, ut etiam tyranni fiant, et propter verbum occidant pios, Iam nihil amplius
esse Pastor, quam ipse diabolus. At tales fuerunt tunc Pharisaei et Scribae. Nunc autem Papa
et Episcopi, qui iam dudum verbum neglexerunt in Ecclesia, et loco eius suas traditiones, lupi
facti, intruserunt. Nunc etiam persequuntur et occidunt fideles propter verbum, quod ipsi ex
officio docere tenentur. Horribilissima est igitur species ista Papae, Cardinalium, Episcoporum,
qui larvati sunt Episcopi, re vera lupi et ipsi diaboli in Ecclesia’). Het citaat is afkomstig uit een
exegetisch werk over Matteüs, waaruit ook het motto stamt, dat Gnapheus bij Hypocrisis gekozen
heeft en dat geciteerd wordt op de titelpagina van de herdruk uit 1564.

45Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 154: ‘Tobias: Wat hoor ic nv, Ick hadde ghewaent dattet
een goet Euangelisch man gheweest hadde, want hi holt hem so heylichlic opten stoel, dat ick mi
daer af verwonderde, maer ic sie wel dattet niet dan een groot beueynst hypocrijt en is, Hi plach
emmers selfs op die preecstoel dicwils te vercondighen, datmen hem niet sparen en solde, hy wilde
oock int middel vander nacht geerne opstaen van zijn bedde’.

46Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p 155: ‘beueynsde hypocrijten, ende beschilderde grauen’.
47Vgl. Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 158: ‘[...] die Scriben ende Phariseen, die doe ter tijt

alsoo stonden op haer sacrificien, feestdagen, tienden ende offerhanden, ghelijcken Hedens daghes
ons Papen voor dalder heylichste ende weerdichste werc holden, missen ende ghetijen te lesen,
ende den heilighen dach te vieren’.
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van de katholieke kerk. Ook lezers werden meteen attent gemaakt op de evan-
gelische inhoud van het stuk. Op de eerste pagina springt de titel Hypocrisis
hen meteen tegemoet. In de herdruk van 1564 maakt Gnapheus nog eens extra
duidelijk dat het om een antikatholiek toneelstuk gaat, door de Farizeeën op
de titelpagina al te noemen.

Hypocrisis. Een tragikomedie over de valse Godsdienstigheid, de
geveinsde Leer en de bestraffing van een buitengewoon farizëısche
Huichelarij.48

Het motto op dezelfde pagina, een passage uit Matteüs, maakt de identifi-
catie compleet: ‘Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie
lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol
liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor
de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en
wetsverachting zijn’.49

Dier-allegorieën

In de rechtspraakscène ‘verdierlijkt’ Gnapheus het personage Hypocrisis, en zo
de Kerk. Tegen het einde van de scène wordt Hypocrisis gedwongen haar sluier
af te doen en haar mantel uit te trekken. Mercurius deelt aan het publiek mee
wat zij op dat moment ook voor zich moeten zien.

MERCURIUS: Zie dan toch, burgers, hoe misvormd Hypocrisis in-
eens is

door haar monsterlijke gebreken, nu haar masker afgetrokken is,
hier ligt de hond, daar wentelt het varken zich rond, daar huilt zij

krokodillentranen.
Beer, tijger, leeuw, wolf, slang en panter beheersen haar hart,
dat net als Protheus ontelbaar veel monsterlijke vormen aan kan

nemen.50

48Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvHypocrisis (1564), fol. A1r: HYPOCRISIS. / DE
HYPOCRISIS / PRAESERTIM PHARISAICAE FAL- / sa Religione, ficta Disciplina et supplicio
(...) Tragicomoedia.

49Mat 23:27-28. Nieuwe Bijbelvertaling. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvHypocrisis
(1564), fol. A1r: Matth. XXIII. / Vae vobis Scribae et Pharisaei, Hypocritae, qui similes estis
sepulcris dealbatis, quae foris quidem apparent speciosa, intus vero plena sunt ossib[us] mortuo-
rum, omnique spurcitia. / Sic et vos quidem apparetis hominibus iusti, intus autem pleni estis
hypocrisi atque impietate.

50Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvIII.3, fol. D5r: Videtis, optimi cives, quantis nunc
deformata sit / Viciorum monstris Hypocrisis, ut illi larvam hanc detraximus, / Canis hic iacet,
hic sus volvitur, hic crocodilus fingit lachrymas. /Ursus, Tygris, Leo, lupus, vipera, Pardalis cor
occupant, / Quod ceu Protheus in monstrorum bis mille formas vertitur. Zie ook 1544, fol. 51.
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De auteur schrijft zo aan het personage dezelfde eigenschappen toe als aan
het beest waarmee het vergeleken wordt. Hypocrisis is net zo wreed als de
roofdieren die ze onder haar mantel verbergt. De hond en het varken (en
wellicht ook de gevlekte panter) representeren haar smerigheid.51

Deze scène doet sterk denken aan een passage uit Erasmus’ adagium Sileni
Alcibiadis: ‘Uiteindelijk zou je zeggen, als je de schoonheid van het lichaam
bekijkt, dat overal onder de stervelingen mensen - en wat voor mensen! - zijn.
Als je het Silenus-beeldje opent, zul je binnenin een varken, leeuw, beer of ezel
vinden’.52

Dier-allegorieën zijn tevens een bekend motief in de visuele propaganda van
de Reformatie. De ontmaskeringsscène herinnert aan een bekende houtsnede
getiteld ‘De pausezel’, die de Kerk afbeeldt als een naakte vrouw, die de hoer
van Babylon symboliseert, waarmee de Kerk vaak vergeleken werd. Zij is
bedekt met schubben, heeft de kop van een ezel, de poten van een olifant en
een os, en een van de armen eindigt in een klauw.53

De katholieke geestelijkheid werd wel vereenzelvigd met beren, vossen en
wolven, die het voorzien hebben op schapen of ganzen.54 De ganzen houden
rozenkransen in hun snavels, zodat duidelijk is dat zij de katholieke goege-
meente voorstellen die door de roofdierachtige geestelijken bedreigd worden.55

Gnapheus maakt eenzelfde soort vergelijking in zijn Troost, waar Tobias in de
eerste dialoog zijn eigen pastoor en de geestelijkheid in het algemeen bekriti-
seert.

Neent, het zijn warachtige woluen, daer Ezechiel van spreect, Dat si
dat melck eten van haer schapen, ende met die wolle ghecleedt wer-
den mer si en behoedense voor die woluen niet, Ick laet my duncken,
dat het zijn beueynsde hypocrijten, ende beschilderde grauen, die
wtsuypen der weduwen huysen, ende langhe gebeden oft ghetyden
lesen, waer omme si swaerlijcker ordeel ontfangen sullen, dit peynse
ic, zijn die valsche Propheten die in schaeps cleederen gaen, ende
van binnen zijnt grijpende woluen.56

51Voor de panter als symbool voor bevuiling, zie Gnapheus, Morosophus, fol. A3rvV. 4 (fol.
F1r): ‘van wie jij de mantel, die normaliter sneeuwwit is, vol vlekken maakt, een schande is het,
erger dan een pantervel’ (Cuius tu pallium alioqui candidum facis, / Maculosius sit (proh pudor)
vel Pardale).

52Erasmus, ASD, dl. II-5, p. 170.216-218.: ‘Denique passim in omni mortalium genere sunt,
quorum si formam contemplere corporis, homines et praeclaros homines dicas. Si Silenum expli-
cueris, intus suem aut leonem aut ursum aut asinus invenies’. Zie ook paragraaf 6.3.

53Voor deze houtsnede en de interpretatie ervan, zie Scribner, For the Sake of Simple Folk , p.
129-133.

54Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 74-132.
55Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 76.
56Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p 155. De passage (en ook de reformatorische houtsneden)
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Afbeelding 10.2: Lukas Cranach der Ältere, Der Papstesel zu Rom
(1523). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung vom 2005-02-11.
<www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>
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Afbeelding 10.3: Lucas Cranach der Jüngere, Abendmahl der Protestanten und
Höllensturz der Katholiken (ca. 1540). Payer, Antiklerikale Karikaturen. Fassung
vom 2005-02-11. <www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm>

Demonisering

Het personage Hypocrisis laat zich verleiden door de twee wraakgodinnen uit
de onderwereld, Ate en Alecto. Het publiek, dat bekend was met volkstalig
toneel, zal hen ongetwijfeld interpreteren als twee duivels uit de hel, maar er is
ook een prent van wraakgodinnen met slangenhaar die aan de wieg van de paus
zitten en hem de borst geven.57 Zij hebben zich vermomd als haar dienaressen
Godsdienstigheid en Leer. Hypocrisis heeft geen idee wie Godsdienstigheid en
Leer, haar dienaressen, in werkelijkheid zijn. De twee duivels lopen ook haar
kerkgebouwen in en uit zonder enige hinder te ondervinden. Op deze manier
schetst Gnapheus een beeld van een katholieke kerk, die onbewust, zonder dat
ze het zelf doorheeft, bestuurd wordt door duivels. De Kerk wordt als het
ware van binnenuit gecorrumpeerd.

In reformatorische en lutherse propagandistische prenten werd de Kerk vaak

is een bewerking van Ez 34:1-10 over de slechte ‘herders van Israël’. Gnapheus combineert deze
oudtestamentische Bijbelpassage met Mat 23:27 over de schriftgeleerden en Farizeeën, die ‘hui-
chelaars’ genoemd worden, en en 7:15: ‘Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie
afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn’. Vertaling NBV.

57Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 86.

261



geassocieerd met het demonische, en de paus vereenzelvigd met de antichrist.
Veel van deze reformatorische afbeeldingen in pamfletten zijn antithetisch op-
gezet, en de reformatorische of lutherse beweging zelf wordt vereenzelvigd met
Christus en het hemelse.

Gnapheus doet hetzelfde in zijn Hypocrisis. Aan de ene kant plaatst Gna-
pheus de prachtig gekleedde Hypocrisis en haar rijkversierde kerkgebouw; aan
de andere de nederige plaggenhut van Berouw en het even eenvoudige huis van
de Litae, dat alleen herkenbaar is aan een kruis. De Litae moeten, als kinde-
ren van Jupiter, vereenzelvigd worden met Christus,58 en dit huis is dus een
eenvoudige, protestantse kerk. Het kruis is een veelvoorkomend symbool in vi-
suele propaganda, dat altijd gebruikt wordt om de reformatorische of lutherse
zijde mee te duiden.

De inrichting van het décor met aan de ene kant de gedecoreerde katho-
lieke kerk en aan de andere kant het huis van de Litae kan zijn ingegeven
door de lutherse visuele propaganda waarin, zoals gezegd, veelvuldig gebruik
gemaakt wordt van de tegenstelling. De antithetische voorstelling vormde een
cultuurtekst. Zo ook de latere tegenstelling tussen de hellemond waar Hypo-
crisis naar binnen gegooid wordt en Psyche’s aankomst in de hemel.59 Het
personage Hypocrisis, of te wel de Kerk, wordt niet één op één gelijkgesteld
aan de Antichrist, zoals wel in veel antikatholieke pamfletten en literaire wer-
ken gebeurde.60 Wel is er sprake van een sterke associatie met duivels en de
hel: Hypocrisis wordt verleid en bedrogen door wraakgodinnen die, zoals ge-
zegd, waarschijnlijk geassocieerd werden met duivels, en uiteindelijk wordt ze
veroordeeld tot de hel om gestraft te worden voor haar misdaden.

10.5 Conclusie

Gnapheus maakt weldoordacht gebruik van bekende en traditionele motieven
en manieren van representeren van de Kerk. De bekendheid van de beelden
maken dat het publiek, of zij nu Latijn verstonden of niet, begrepen wat er
op het toneel gebeurde en welke betekenis daaraan toegekend moest worden.
De overduidelijke tegenstellingen tussen goede en slechte personages, die het
katholicisme en het evangelische geloof vertegenwoordigen, resulteren in een
soort wij-zij-denken. Het publiek wordt in een bepaalde richting geduwd, want

58Zie paragraaf 9.3.
59Deze tegenstelling is overigens ook een dramatische conventie in de prototypische moraliteit

met twee hoofdrolspelers, waarvan de een verloren gaat en veroordeeld wordt tot de hel, terwijl
de ander ternauwernood gered wordt en de hemel mag betreden. Zie paragraaf 4.3.

60Bijvoorbeeld in Naogeorgus’ lutherse toneelstuk Pammachius (1538), waar de kerk welbewust
een pact met de duivel sluit. Gnapheus laat een onbewuste dwaling zien, geen bewuste keuze voor
het kwaad.
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het identificeert zich natuurlijk niet graag met foute, duivelse personages. Dit
zijn juist de personages die tevens katholiek zijn.

In Eloquentiae Triumphus vormen humanisme en scholastiek een tegen-
stelling. Ook wordt gezinspeeld op de veelvoorkomende antithese tussen de
Kerk en de evangelische beweging. Op het eerste gezicht sluit het toneelstuk
daarmee naadloos aan bij andere reformatorische geschriften en prenten. Zo
bevat het drama opvallende parallellen met een populaire prent waarop ka-
tholieke geestelijken geboeid voortgedreven worden in de triomftocht van de
Waarheid door Hutten, die als ridder te paard naast hen rijdt,61 en met het
pamflet waarop Luther, afgebeeld met de attributen van Hercules (leeuwenvel
en knuppel), de scholastici te lijf gaat.62

Maar vreemd genoeg dicht Barbarij, de bad guy van het stuk die staat voor
het katholicisme, zichzelf de goede eigenschappen van eenvoud en nederigheid
toe. Dit waren nu juist karakteristieken van de evangelische beweging. Blijk-
baar leidde het tot misverstanden om af te wijken van algemeen aanvaardde
stereotypen (al gebeurde dat met de nodige ironie), want juist deze paradoxale
en ambigue passage werd later verwijderd.

In Morosophus wordt gealludeerd op de oppositie wereldse geleerde/eenvoudige
gelovige, die vaak samengaat met de tegenstelling katholicisme/lutheranisme,
uit volkstalige toneelstukken, prenten, theatrale publiekelijke executies van
ketters en martelarenverhalen. Vooral het martelarenverhaal dat Gnapheus
schreef over de dood van Pistorius deed mij aan het toneelstuk denken. Het
was gebruikelijk dat katholieke geestelijken die veroordeeld werden wegens ket-
terij, voordat zij gedood werden, eerst ontwijd werden. Bij de terechtstelling
van Pistorius ging men nog verder: men trok hem niet alleen zijn kerkelijke
gewaad uit, maar deed hem ook een zotskostuum aan, om te laten zien dat
hij een onverbeterlijke zondaar en rokkenjager was. Het is mogelijk dat Mo-
rosophus aan dit schouwspel ontsproten is. Gnapheus geeft wel een andere
betekenis aan de gebeurtenis: de zot is geen zondaar, maar juist een vermom-
de wijze en een rechtschapen christen. Het publiek was bekend met het motief
en wist dat het op twee manieren ingevuld kon worden. Pistorius wordt in
Morosophus als het ware in ere hersteld.

Hypocrisis is een satirische aanval op de Kerk. Alle kritiek op de uiterlijke
pracht en praal, de rituelen en gebruiken, komen bij elkaar in het personage
Hypocrisis. De toeschouwers associeerden dit personage met het katholicisme
vanwege haar uiterlijk en omdat er verwezen wordt naar bekende motieven
waarmee de Kerk en de katholieke geestelijkheid getypeerd werden. Zo wordt
Hypocrisis gëıdentificeerd met de schriftgeleerden en Farizeeën, (roof)dieren en

61Zie paragraaf 5.2. Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 46.
62Zie paragraaf 5.6.
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duivels. Ook grijpt Gnapheus terug op de vroeglutherse antithetische houtsne-
den. Hij zet de prachtig geklede Hypocrisis en haar rijkversierde kerkgebouw af
tegen de allegorische personificaties van de evangelische beweging: het magere
en armoedige personage Berouw en het huis van de Litae, dat slechts versierd
is met een enkel kruis.

Het alluderen op welbekende motieven en stereotypen, die toeschouwers en
lezers onder meer kende uit volkstalige prenten en drama’s, was een bruikbare
overtuigingsstrategie die Gnapheus in zijn toneelstukken aanwendde. Gna-
pheus greep alle mogelijke middelen aan om zijn boodschap over te brengen
en het publiek te bëınvloeden, alle fysieke en semantische hindernissen ten
spijt. In Eloquentiae Triumphus en Morosophus is Gnapheus voorzichtiger en
minder helder in zijn kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk dan in Hypocrisis.
De onduidelijkheden in Eloquentiae Triumphus werden in latere herdrukken
verholpen. De terughoudendheid in de twee stukken, en wellicht ook de ver-
warrende passage, had waarschijnlijk alles te maken met de plaats waar de to-
neelstukken geschreven, opgevoerd en gedrukt werden. De eerste twee drama’s
kwamen tot stand in het katholieke West-Pruisen. Hier had het lutheranisme
overigens wel ingang gevonden en werd het tot op zekere hoogte getolereerd,
zodat Gnapheus wel op zijn tellen moest passen, maar toch ongestraft am-
bigue toespelingen kon maken op motieven en wijzen van representatie die
onder evangelischen gemeengoed waren. In het lutherse Oost-Pruisen konden
de drama’s waarschijnlijk niet antikatholiek genoeg zijn.
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