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Hoofdstuk 11

Conclusie

In de vorige hoofdstukken heb ik laten zien dat Gnapheus met zijn Neder-
landstalige en Latijnse werk aansloot bij en deelnam aan het zestiende-eeuwse
godsdienstdebat. Ik heb me vooral gericht op zijn toneelstukken en de ma-
nier waarop hij daarmee de publieke opinie probeerde te bëınvloeden. Hij
schreef deze komedies in de eerste plaats als humanistisch docent aan Latijnse
scholen en niet zozeer als evangelische polemiekenschrijver.1 Toch hebben ze
behalve de onschuldige didactische doelstellingen en een algemene moralise-
rende functie ook altijd een godsdienstige kant en soms zijn ze zelfs ronduit
confessioneel-polemisch van aard.2

In de toneelstukken komen bepaalde kwesties aan de orde, waarover binnen
de universitaire wereld (de respublica literaria) en binnen de evangelische bewe-
ging al lange tijd gediscussieerd werd. Deze kwesties hadden op het moment
dat Gnapheus ze in zijn toneelstukken behandelde hun actualiteit verloren.
Acolastus, uitgegeven in 1529, is de uitzondering op de regel: het stuk drama-
tiseert, onder meer, de controverse tussen Luther en Erasmus, die leidde tot
de breuk tussen het evangelisch humanisme en de lutherse stroming binnen de
evangelische beweging. De polemiek werd uitgevochten in Latijnse pamfletten
tussen 1525 en 1527.3

Ik heb gekeken welke positie Gnapheus koos in het godsdienstdebat, en
welke meningen hij bevestigde of juist bestreed. De ideeën die hij verkon-
digde waren niet nieuw, maar het ging om bestaand erasmiaans (evangelisch

1Zie paragraaf 1.3.
2Zie paragraaf 3.4, 5.5, 7.5.3, 9.4.2 en 9.4.3.
3Al heeft Wailes erop gewezen dat niet alleen deze controverse, maar ook de debatten met Eck

in Leipzig, waarover in 1519 gepubliceerd werd, Gnapheus’ drama bëınvloed hebben. Dat zou de
thematiek wel weer wat gedateerd maken. Zie paragraaf 3.4.1. Wailes, ‘Is Gnapheus’ Acolastus a
Lutheran play?’, p. 347-348.
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humanistisch), luthers en ‘schwenckfeldiaans’ (spiritualistisch) gedachtegoed.
Vervolgens heb ik geprobeerd vast te stellen welk effect de toneelstukken had-
den door te kijken naar het aantal opvoeringen en herdrukken en de (enkele)
overgeleverde publieksreacties en door het model van beperkte effecten van
Klapper toe te passen.4 Tenslotte heb ik de overtuigingsstrategieën onder-
zocht waarmee dit effect bereikt werd. De visuele middelen die een vroeg-
moderne toneelschrijver ter beschikking stonden speelden een belangrijke rol,
in het bijzonder de personificaties die (onder meer) menselijke deugden en
ondeugden symboliseerden en die typerend waren voor het zestiende-eeuwse
volkstalige toneel. Voor passages die cruciaal waren voor mijn interpretatie
van de godsdienstige laag van de toneelstukken voerde ik een retorische ana-
lyse uit. Daarbij heb ik telkens onderscheid gemaakt tussen de twee manieren
waarop de informatie overgebracht werd: tijdens een opvoering, met zijn eigen
kenmerken als rekwisieten, stemgebruik, gebaren en dergelijke, en in gedrukte
vorm, met onder meer typografische hulpmiddelen als cursivering, markering
door gebruik van kapitalen en indeling van de tekst via tussenkoppen.

In de godsdienstige en confessioneel-polemische opvattingen die Gnapheus
in zijn drama’s verkondigde valt een ontwikkeling waar te nemen. Weliswaar
is er één constante: de zogenoemde binaire oppositie tussen de evangelische
beweging en het katholicisme is iets dat al zijn toneelstukken gemeen hebben.
Maar Gnapheus bleef altijd enigszins ongrijpbaar. Hij liet de controversiële re-
formatorische boodschap die uit elk van de stukken spreekt, overstralen door
algemene opvattingen die ook aanvaardbaar waren voor orthodox-katholieke
toeschouwers en lezers. Dit was wellicht een overtuigingsstrategie om aan
te sluiten bij de verwachtingen, normen en waarden van zoveel mogelijk toe-
schouwers en lezers, zodat ze eerder bereid waren de boodschap te aanvaarden.
In de loop van de tijd traden de evangelische dogmatiek en de kritiek op de
Kerk meer op de voorgrond. Deze wending had waarschijnlijk alles te ma-
ken met de veranderde omstandigheden. In de Nederlanden van de jaren ’20
van de zestiende eeuw was het levensgevaarlijk uit te komen voor evangelische
denkbeelden. Alleen in anonieme geschriften, zoals Troost,5 kon Gnapheus
uitkomen voor zijn overtuigingen. In Elbing was men een stuk toleranter en
werd tenminste het lutheranisme gedoogd.6 In het lutherse Koningsbergen kon
Gnapheus zijn reformatorische opvattingen vrijuit verwoorden, en dat doet hij
dan ook met verve in het fel antikatholieke Hypocrisis.

Gnapheus’ eerste Latijnse drama, Acolastus, was een meer neutraal werk.7

4Zie paragraaf 1.6.
5Zie paragraaf 2.2.2.
6Zie paragraaf 2.3.3.
7Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704. Parente, Religious Drama, p. 62.
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Het dramatiseerde de parabel van de verloren zoon, een onderwerp dat zich
prima leende voor de uitleg van de lutherse leerstelling over rechtvaardiging
door het geloof alleen.8 Toch kan de Bijbelpassage ook gëınterpreteerd wor-
den als een van de basisgedachten van het christendom, die ook door rooms-
katholieken onderschreven werd, namelijk dat ‘het goddelijk erfdeel van de
hemelse Vader aan iedereen gegeven wordt, ook al is hij jong. Pas wanneer hij
het vaderhuis verlaat en dus afwijkt van de Kerk (d.i. van de leer en de voor-
schriften van Christus), verkwist hij het vaderlijk erfgoed’.9 Gnapheus sluit
zich in zijn stuk ook bij die gedachte aan. Door zich niet overduidelijk voor of
tegen de katholieke dan wel evangelische weg naar genade uit te spreken, appel-
leerde Gnapheus niet alleen aan de gevoelens van een katholiek publiek, maar
wist hij ook evangelisch gelovigen aan zich te binden. Katholieken zullen zijn
Acolastus gezien hebben als een stuk over een bekeerde zondaar, evangelisch
gelovigen (onder wie lutheranen) als een stuk over rechtvaardiging zonder goe-
de werken, maar door het geloof alleen.10 De receptie van Acolastus lijkt deze
these tot op zekere hoogte te onderschrijven. Het stuk werd door protestanten
en katholieken gelezen, in de les gebruikt, vertaald, bewerkt en opgevoerd.11

Ook al noem ik Acolastus evenals Pleij en Parente zijn meest neutrale stuk,
waarin de oppositie (Rooms-Katholieke Kerk/evangelische beweging) alleen
stilzwijgend gëımpliceerd wordt, in Gnapheus’ eigen tijd had de komedie de
naam een typisch reformatorisch drama te zijn. De katholieke rector en docent
Papeus voelde zich niet voor niets geroepen om een plaatsvervangend, katho-
liek toneelstuk te schrijven in antwoord op het stuk, dat blijkbaar duidelijk
protestants was.12 Een beschrijving in de laatzestiende-eeuwse, Engelstalige
schelmenroman, Nashe’s The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wil-
ton, laat zien dat het stuk een belangrijk gedenkteken van de Reformatie was.
Rädle, Wailes, Atkinson en Bolte zijn de mening toegedaan dat Gnapheus met
Acolastus lutherse denkbeelden verkondigt.13 Acolastus werd - en wordt - dus
beschouwd als een reformatorisch of luthers toneelstuk. Maar alleen positief,
omdat het de evangelische of lutherse uitleg van de parabel dramatiseert.14

De katholieke uitleg komt minder goed over het voetlicht, maar het katholieke
geloof wordt ook nog niet gehekeld, althans niet direct.

Tijdens de Reformatie werd de gelijkenis vaak gebruikt voor het verkondi-

8Zie paragraaf 3.4. Brettschneider, Die Parabel vom verlorenen Sohn, p. 29.
9Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 21. Zie paragraaf 3.4.

10Pleij, Het gevleugelde woord, p. 703-704.
11Zie paragraaf 3.5. Parente, Religious Drama, p. 62, 76.
12Zie paragraaf 3.5.2. Parente, Religious Drama, p. 73.
13Zie paragraaf 3.4, 3.4 en 3.4.1. Rädle, ‘Acolastus-Der Verlorene Sohn’, p. 21-22, 25. Roloff,

‘Konfessionelle Probleme’, p. 213-214. Wailes, ‘Is Gnapheus’ Acolastus a Lutheran play?’. Gna-
pheus, Acolastus, ed. Atkinson, p. 51-67. Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. VIII.

14Zie paragraaf 3.4.
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gen van antiklerikale sentimenten.15 Het personage van de oudste zoon werd
met de katholieke geestelijkheid vereenzelvigd en werd gezien als representatie
van de leer van de goede werken en hypocrisie.16 Maar Gnapheus buitte de
mogelijkheden die de parabel een evangelische auteur bood ogenschijnlijk niet
uit. Met het personage van de oudste broer had hij kunnen wijzen op de ka-
tholieke geestelijkheid zonder de Kerk direct te bekritiseren. Dat heeft hij niet
gedaan: hij liet het personage weg uit zijn bewerking van de gelijkenis. Toch
betekent dat niet dat het stuk helemaal geen antikatholieke tendensen kent.
De gelijkenis van de verloren zoon had namelijk een vaste plaats gekregen in
het reformatorische vertoog en de antiklerikale bijbetekenissen waren bij ieder-
een bekend. In de actualiteit van zijn tijd had hij een controversieel onderwerp
gekozen. Het kan zelfs zo zijn dat het weglaten van de oudste broer die - zoals
iedereen wist - de katholieke geestelijkheid symboliseerde, het personage en
de connotaties juist benadrukte. Een mooi voorbeeld van reticentia of apo-
siopèsis, iets niet direct zeggen, maar wel zo, dat iedereen het kan aanvullen.
Wellicht hebben lezers en toeschouwers zich zelfs afgevraagd, of dat aan elkaar
gevraagd, waar de oudste broer gebleven is. Dat lokte dan discussie uit, en
dat is juist een middel om het effect van een op zich vluchtig toneelstuk te
vergroten.17 Bewust of niet, het uitlokken van zo’n discussie door middel van
reticentia kan best een slimme zet zijn geweest.

In zijn laatste ‘tragikomedie’ Hypocrisis waagt Gnapheus het erop de Rooms-
Katholieke Kerk openlijk te bekritiseren.18 Het stuk is zijn laatste afrekening
met het uiterlijk vertoon en de werkheiligheid van de Kerk. Het allegorische
personage Hypocrisis staat voor het katholicisme.19 Dit personage blijkt niet
in staat om de (eveneens allegorische) hoofdpersoon Psyche, die de zondige
mens voorstelt, vrij te pleiten.20 Dat Hypocrisis’ pleitrede zonder effect blijft,
visualiseert de reformatorische opvatting dat de mens geen genade zal vinden
binnen de Kerk. Bovendien geeft Gnapheus zijn eigen, humanistische weerga-
ve van de hellegang van de Rooms-Katholieke Kerk die op veel vroeglutherse
populaire prenten afgebeeld werd: na afloop van de verloren rechtszaak wordt
Hypocrisis zelf veroordeeld, gedood en door wraakgodinnen naar de onderwe-
reld gebracht.21 Een niet mis te verstane visuele afwijzing van het katholicisme.
Buiten de allegorie maakte Gnapheus gebruik van dramatische ironie.22

15Zie paragraaf 3.4. Kat, De verloren zoon als letterkundig motief , p. 37-38, 70-74.
16Zie paragraaf 3.4.
17Zie paragraaf 3.4. Zie ook Eversmann, ‘Experience of the Theatrical Event’, p. 171.
18Zie paragraaf 9.4.2. Zie ook Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 280-288.
19Zie paragraaf 9.4.2 en 10.4.
20Zie paragraaf 9.3, 4.3 en 4.4.1. Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 133-135.
21Zie paragraaf 9.4.2 en 10.4. Zie ook Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 154-155.
22Zie ook paragraaf 4.4.1. Hier is tevens sprake van tragische ironie, omdat het slecht met
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Hypocrisis richt zich alleen tegen de katholieke kerk, andere stromingen,
die door strikte lutheranen afgekeurd werden, blijven buiten schot. Wel wor-
den ze indirect verworpen doordat de leerstellingen die gedramatiseerd worden
typerend zijn voor het lutheranisme, zoals het verschil tussen de oudtestamen-
tische wet en het evangelie, de opvattingen over goede werken die pas gedaan
kunnen worden na de rechtvaardiging van de gelovige en die niet bijdragen aan
zijn genade, en het gegeven dat zelfs een gerechtvaardigde en opnieuw geboren
gelovige zijn of haar hele leven lang zondaar blijft en verleidingen moet zien te
weerstaan23 Alleen de lutherse weg naar verlossing wordt duidelijk herkenbaar
uitgebeeld.

Overigens zijn deze dogma’s niet exclusief luthers. Voor het merendeel zijn
het geen zaken waarover de verschillende stromingen binnen de evangelische
beweging met elkaar in de clinch lagen, zoals de avondmaalsleer of bepaalde
ideeën over de doop.24 Het waren geen breekpunten, die op dat moment erg
gevoelig lagen of, om in de termen van het model van beperkte effecten te
blijven, de ‘saliency’ van de gekozen leerstellingen was niet erg groot.25

Volgens het model is er vrijwel geen meningsverandering over een bepaald
onderwerp mogelijk, wanneer er al een duidelijke mening bestaat. Dit is bij
uitstek het geval wanneer het gaat om bekende, in het oog springende (‘sa-
lient’) thema’s. Toeschouwers en lezers wisten precies hoe er binnen de eigen
groep over deze actuele, vaak controversiële zaken gedacht werd. Het model
stelt dat zij zich daarom direct gedwongen voelen om een standpunt voor of
tegen in te nemen.26 Wanneer het daarentegen om onbekende thema’s gaat,
is er wel meningsvorming en meningsverandering mogelijk. Daarom was het
toneelstuk bijvoorbeeld ook voor andere groeperingen binnen de evangelische
beweging toegankelijk. Tevens bevat het denkbeelden, waarin zwinglianen,
sacramentariërs en evangelisch humanisten zich eerder herkend zullen hebben
dan lutheranen: de meningen over beeldenverering en de iconoclastische sen-
timenten, die naar mijn mening naar voren komen in II.3, hadden binnen de
lutherse stroming juist voor verdeeldheid gezorgd.27

De twee Latijnse drama’s die Gnapheus in Elbing schreef en liet opvoe-
ren, Eloquentiae Triumphus en Morosophus, beide in 1541 uitgegeven, sluiten
aan bij de laatvijftiende-eeuwse en vroegzestiende-eeuwse debatten rond on-
derwijsvernieuwing en de controverse tussen humanisten en scholastici.28 In

Hypocrisis zal aflopen, terwijl de ‘held’ zelf overtuigd raakt dat er geen vuiltje aan de lucht is.
23Zie paragraaf 28 en 9.4.3.
24Zie paragraaf 2.2.2 en 2.3.3.
25Zie paragraaf 1.6.
26Zie paragraaf 1.6. Zie ook Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 29.
27Zie paragraaf 9.4.4.
28Zie paragraaf 1.5, 5.4 en 5.5.
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Morosophus stelde Gnapheus tevens de onverdraagzaamheid die voortvloeide
uit de institutionalisering van de lutherse stroming aan de kaak.29

Allusies op het godsdienstdebat worden bedekt door het onderwijsdebat.
In het publiekelijk gevoerde onderwijsdebat was het gebruikelijk dat de twee
rivaliserende partijen (scholastiek en humanisme) elkaar in verband brachten
met het katholicisme en het lutheranisme.30 Ook Eloquentiae Triumphus bevat
deze religieuze ondertoon. Gnapheus spreekt zich overduidelijk uit voor het
humanisme en wijst de scholastiek nadrukkelijk af, maar omdat hij de scholas-
tiek en de katholieke geestelijkheid op een hoop gooit, wordt ook het katholi-
cisme verworpen. Het humanisme wordt met het lutheranisme gëıdentificeerd.
Gnapheus laat humanisten als Hutten en Melanchthon optreden, die met de
lutherse Reformatie geassocieerd werden, en geeft misschien zelfs een plaats
aan Luther, gepersonifieerd door Hercules.31

In Eloquentiae Triumphus gebeurt precies hetzelfde als in Acolastus: de
vereenzelviging van de scholastiek met het katholicisme was gemeengoed, net
zoals het toekennen van de allegorische betekenis aan het personage van de
oudste broer in de gelijkenis van de verloren zoon. In het kader van het debat
was de stofkeuze op zichzelf al beladen en waren de standaardbijbetekenissen
controversieel. De auteur moet rekening houden met, en kan gebruik maken
van, de vooronderstellingen die al leven bij het publiek.

In Eloquentiae Triumphus maakt hij de connotaties anders dan in zijn eerste
Latijnse drama ook nog eens expliciet: in het drama komt, zoals we zagen, één
passage voor met een duidelijk antikatholieke tendens.32 Die wordt - subtiel -
onderstreept door het veelvuldig gebruik van woorden en termen die betrekking
hebben op de katholieke kerk. Dat zal de toeschouwer of lezer zowel bij een
opvoering als in gedrukte vorm zijn opgevallen. Herhaling of repetitio is een
strategie om het selectief waarnemen en onthouden te bevorderen, en de fysieke
belemmeringen te ondervangen.

Ondanks de gestandaardiseerde godsdienstige bijbetekenissen, was Elo-
quentiae Triumphus een toneelstuk dat veel humanisten van welke religieuze
overtuiging dan ook aangesproken zal hebben. Zelfs onder humanisten met een
katholieke achtergrond was het niet ongebruikelijk zich afkeurend uit te laten
over de geestelijkheid, en Hutten en Melanchthon werden dan wel geassoci-
eerd met de lutherse Reformatie, zij waren evengoed gerespecteerde humanis-
tische auteurs. In West-Pruisen, waar Eloquentiae Triumphus voor het eerst
opgevoerd en gedrukt werd, waren ‘lutherse’ personages sowieso niet per se

29Zie paragraaf 7.3.
30Zie paragraaf 5.4 en 5.5.
31Zie 5.6. Scribner, For the Sake of Simple Folk , p. 33.
32Zie 5.5.1. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A7r. Gnapheus, Eloquentiae Tri-

umphus (1541), fol. C2v.
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aanstootgevend. Het lutheranisme was er tot op zekere hoogte gedoogd; Gna-
pheus werd niet vanwege zijn lutherse denkbeelden ontslagen en verbannen,
maar omdat hij daarenboven bekend stond als doper en sacramentariër.

Morosophus is weer een stuk openlijker polemisch dan Eloquentiae Trium-
phus. Net als Eloquentiae Triumphus bevat Morosophus een sleutelpassage de
lezer of toeschouwer een anti-scholastieke en antikatholieke interpretatie op-
dringt. Dat doet Gnapheus met allerlei strategieën. De sleutelpassage wordt
extra aangezet door middel van stijlfiguren als herhaling - zoals in Eloquentiae
Triumphus - maar ook met het asyndeton, praeteritio en met een pars pro toto,
in dit geval ceremonin̈ als aanduiding van de Rooms-Katholieke Kerk:de ui-
terlijke ‘ceremoniën’ (ceremoniae) werden in het godsdienstdebat kenmerkend
gevonden voor het katholicisme.33 Een volgende strategie is het gebruik van al-
legorieën, waarme Gnapheus’ zijn antikatholieke stellingname aanscherpt. De
allegorieën die hij gebruikt waren in elk geval in reformatorische kring bekend,
en zullen dus voor veel toeschouwers meegespeeld hebben in hun beleving van
het stuk.

Morosophus is niet alleen polemischer (de tegenstelling tussen het katholi-
cisme en de evangelische beweging springt er meer uit), maar ook gelaagder en
daardoor dubbelzinniger. Op het eerste gezicht is Morosophus niet meer dan
een satire op de astronoom Copernicus en natuurfilosofen in het algemeen,34

venijnig, maar in het kader van het godsdienstdebat onschuldig. Deze interpre-
tatie is een dekmantel voor een veel gevaarlijker onderliggende reformatorische
boodschap.35 Binnen deze godsdienstige onderlaag worden de scholastiek en
het katholicisme afgewezen,36 en worden de meningen van meerdere evange-
lische groeperingen bevestigd. De versregels ‘de pure en eenvoudige woorden
van waarheid’ (‘veritatis simplicem atque candidam / Orationem’) las ik als
een omschrijving van de Bijbel en verbond ik aan de ad fontes-benadering van
de evangelisch humanisten en de waarde die in het vroege lutheranisme aan de
Bijbelteksten gehecht werd. Het personage Sophia, een personificatie van de
goddelijke wijsheid, is een allegorische representatie van de Bijbel en de cen-
trale positie die de Heilige Schrift zou moeten innemen binnen het christelijke
geloof (in tegenstelling tot de scholastiek en het katholicisme, die zich lieten

33Zie paragraaf 7.5.3. Met de asyndetische opsomming alludeert hij tevens op dergelijke op-
sommingen in Erasmus’ Moriae Encomium (en diens Conflictus Thaliae et Barbariei). Zie
paragraaf 6.3. Zie ook Erasmus, ASD, IV-3, p. 148.408-411, 166.638-640.

Een voorbeeld van praeteritio, zeggen dat iets niet behandeld zal worden en het zo toch noemen,
is de versregel waar Gnapheus het personage Sophia laat zeggen: ‘om nog maar te zwijgen van
haeresis, waar ik nog wel het meest een hekel aan heb’.

34Zie paragraaf 7.4, 6.3 en 7.5.3. Zie ook Demoed, ‘Stultitia on Stage’.
35Zie ook Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 239-240. Demoed, ‘Stultitia on Stage’, p.

169.
36Zie paragraaf 7.5.3. Zie ook Teeuwen, Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages, p.

337-338, 340-341.
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leiden door werk van Aristoteles en door mensen opgestelde leefregels en de
traditie). Zij inspireert haar volgelingen ‘door bezieling, zonder enig woord’
(‘afflatu [...] nulla adhibita voce concionatoris’).37 Zo bevestigt Gnapheus
spiritualistische (volgens Staphylus en Rädle ook doperse) denkbeelden.38 De
sacramentariërs, in het bijzonder Karlstadt, zouden voorgesteld worden als de
boeren Simus en Crito.

Humanisten van diverse pluimage zagen hun anti-scholastieke opvattingen
vertegenwoordigd. De sleutelpassage bekritiseert alleen de leer van de goede
werken van de Rooms-Katholieke Kerk, iets wat de meeste evangelisch hu-
manisten, ook als zij katholiek waren, niet vreemd was. Zelfs het haeresis
kan vanuit hun gezichtspunt een plaatsje gegeven worden: humanisten werden
door scholastici nogal eens uitgemaakt voor ‘ketters’ en zij waren net zomin
te spreken over deze associatie als Sophia: ‘om nog maar te zwijgen van de
verschillende ketterijen, waar ik nog wel het meest een hekel heb’.39 De op
het eerste gezicht spiritualistische ‘bezieling’ wordt gemachtigd door Erasmus’
Stultitiae Laus en was dus niet afkeurenswaardig voor een humanistisch pu-
bliek.

Lutheranen zullen het stuk blijven lezen als verwerping van de radicale re-
formatie. In Morosophus dramatiseerde Gnapheus Paulus’ brief aan de Korin-
tiërs, hoogstwaarschijnlijk heeft hij ook Luthers voorwoord bij dit Bijbelboek
gebruikt bij het schrijven. Daarin vergelijkt Luther Paulus’ strijd tegen de
verdeeldheid binnen de vroegchristelijke gemeente met zijn eigen conflict met
de meer radicale stromingen die zich van het lutheranisme verwijderden. Waar
Luther schrijft in opposities (Paulus/andere verkondigers, Luther/andere re-
formatoren, wijsheid/dwaasheid), daar probeerde Gnapheus de standpunten
van Luther en die van andere, spiritualistische reformatoren juist te verzoe-
nen.

De ontwikkeling die ik zojuist geschetst heb, van algemene opvattingen
naar karakteristieke evangelische denkbeelden en onbedekte kritiek op de Kerk,
moet zijn weerslag hebben gehad op het effect dat de drama’s sorteerden. Ik
heb geprobeerd de effectiviteit van Gnapheus’ toneelstukken te achterhalen
door te kijken naar het aantal opvoeringen en herdrukken en de overgeleverde
publieksreacties. Verder deed ik dat via Klappers model van beperkte effec-
ten. Volgens dit model staan mensen vooral open voor ideeën die met hun
eigen normen en opvattingen overeenstemmen of die gangbaar zijn binnen de

37Zie hoofdstuk 8. Zie ook Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi
Gnaphei, fol. 1v-2r.

38Zie paragraaf 7.5.4.
39Zie paragraaf 5.4 en 7.5.3. Zie ook Gnapheus, Morosophus, fol. C3rv: ‘ut haereses / Ego

taceam, quas execror vel maxime’.
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godsdienstige groepering waartoe ze zich rekenen.40 Dit noemt Klapper rein-
forcement, bevestiging van bestaande oordelen. De religieuze denkbeelden van
andere stromingen dan de eigen hebben nauwelijks invloed, behalve wanneer
het om thema’s gaat die toch niet belangrijk gevonden worden. In dat geval
is er wel meningsverandering mogelijk.

Met Acolastus wist Gnapheus zowel een katholiek als een protestants pu-
bliek voor zich te winnen. Het werd gespeeld door katholieken op de Je-
züıetencolleges, maar Nashe beschouwde het juist als een ‘lieu de memoire’
van de Reformatie. Dat kwam ongetwijfeld doordat hij de reformatorische
boodschap mengde met algemeen-christelijke elementen en enigszins op de
achtergrond wist te houden. Ook in Eloquentiae Triumphus en Morosophus
wist hij de kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk goed te verbergen.

Met Eloquentiae Triumphus propageerde hij het humanistische onderwijsi-
deaal en bevestigde hij de meningen van zowel katholieke als evangelische hu-
manisten. Wel waren de gelijkenis van de verloren zoon en het onderwijsdebat
op zich al fel betwiste en beladen onderwerpen, waardoor de kans op menings-
vorming afnam. Net als Eloquentiae Triumphus kwam ook Morosophus een
humanistisch publiek tegemoet. Tevens verkondigt en bevestigt Gnapheus lu-
therse en spiritualistische denkbeelden, al geeft hij er een eigen draai aan door
ze met elkaar en met het humanisme te verenigen. In principe zijn al deze
groeperingen vatbaar voor de meningen die Gnapheus verkondigt.

Hypocrisis wijst het katholicisme resoluut af. Volgens het model van be-
perkte effecten zal het drama daarom nauwelijks effect hebben op katholieke
toeschouwers of lezers. Er zijn dan ook geen opvoeringen in katholieke krin-
gen bekend en het drama werd gedrukt in steden die het katholicisme de rug
toegekeerd hadden: Wittenberg en Bazel. Als katholieken de stukken al heb-
ben gezien, zullen ze de reformatorische, antikatholieke boodschap hebben
verdrongen, niet hebben geloofd of als onbelangrijk hebben afgedaan, of het
stuk simpelweg hebben afgewezen. Het toneelstuk bevestigde vooral luther-
se leerstellingen. Toch is volgens het model ook voor leden van niet-lutherse
groeperingen meningsverandering mogelijk, omdat de dogma’s niet erg contro-
versieel waren.

Het effect dat Gnapheus met zijn toneelstukken sorteerde wordt mede be-
paald door de mate van semantische hindernissen en fysieke belemmeringen.41

De opvoeringen vonden vaak plaats in de open lucht en dat werkt een suc-
cesvolle overdracht van de boodschap niet altijd in de hand. De afleiding zal
groot geweest zijn, en of de toneeltekst verstaan kon worden was onder meer
afhankelijk van de grootte van het publiek, de plaats, akoestiek, stemgebruik,

40Zie paragraaf 1.6.
41Zie ook paragraaf 1.6.
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windrichting, etc. Een opvoering van Hypocrisis in Bazel bijvoorbeeld, werd
onderbroken door een regenbui en viel letterlijk in het water. Dergelijke obsta-
kels gelden voor volkstalig toneel overigens evenzeer als voor Latijnse drama’s.
Het auditieve element is voor allebei even problematisch: helemaal achteraan
was een Latijnse komedie net zo slecht te verstaan als een toneelstuk in de
moedertaal. Visuele argumentatie wordt voor beide typen toneel zeer belang-
rijk, beide typen toneel komen dichter bij elkaar. Het feit dat het één in de
eigen taal, het ander in het Latijn opgevoerd werd, wordt dan ineens een heel
stuk minder belangrijk, al blijft het een factor die het begrip van het stuk
bemoeilijkt.

Onder de semantische hindernissen vallen de taalbarrières. Deze zijn voor
Latijns toneel relatief groot; zelfs wanneer een Latijnse tekst en plein public
voorgelezen of opgevoerd zou worden, zal de boodschap grotendeels aan de toe-
hoorders voorbijgaan. De lezers waren uitsluitend geletterden, die zelf ook de
Latijnse school bezocht hadden, de Latijnse taal beheersten en bekend waren
met het klassieke cultuurgoed, waar veelvuldig naar verwezen wordt. Naast
de Latijnse taal en allusies op de klassieken, kunnen de semantische belemme-
ringen ook veroorzaakt worden door het gebruik van ‘cultuurteksten’ uit het
reformatorische vertoog, die voor orthodox katholieken wellicht moeilijker te
begrijpen waren, omdat zij veel minder blootgesteld werden aan evangelische
propaganda.

Ik heb de stijlfiguren genoemd, waarmee Gnapheus bepaalde passages ac-
centueerde. Ook op een hoger plan heeft hij er alles aan gedaan om te zorgen
dat het publiek, geletterd en ongeletterd, tijdens een voorstelling zoveel mo-
gelijk meekreeg. Met visuele middelen werd de boodschap voor toeschouwers
die geen Latijn kennen uitgebeeld. Begrip van de Latijnse tekst was dus niet
in alle gevallen onontbeerlijk voor het begrijpen van de inhoud van het toneel-
stuk. Voor hen die het Latijn wel machtig waren werd het gesproken woord
bekrachtigd. Gnapheus’ eigentijdse lezers konden de visuele elementen zelf
gemakkelijk aanvullen, omdat ze goed bekend waren met de contemporaine
dramatische conventies.42 Een contemporaine lezersreactie kan dus bepaalde
overeenkomsten vertonen met een reactie op een opvoering. De verschillen
tussen de gedrukte en performatieve media moeten wat dat betreft niet over-
dreven worden.

Gnapheus hield rekening met zijn ongeletterde toeschouwers (en met de
leerlingen uit de laagste klassen van de Latijnse school). Hij schreef geen dis-
cussiespelen, maar prototypische moraliteiten, waarin naast dialogen de hande-
ling een belangrijke plaats inneemt en waarin de boodschap grotendeels wordt

42Ramakers, ‘In utramque partem vel in plures’, p. 198.
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uitgebeeld, en niet zozeer uitgesproken.43 Daarnaast maakte hij weldoordacht
gebruik van de speelruimte, objecten, rekwisieten en de personages en hun ac-
ties.44 Aan al deze elementen verbond hij een allegorische betekenis. Op deze
manier kon hij de ingewikkelde actuele godsdienstige kwesties zichtbaar maken,
en daardoor begrijpelijk en makkelijker te onthouden. De visuele elementen
hebben een didactische en mnemotechnische functie, en ze verminderen dus
psychologische processen als selectief waarnemen en onthouden.

Als voorbeeld noem ik het personage Hypocrisis. Door middel van haar
kostuum, attributen en de rituele handelingen die zij op het toneel uitvoert,
maakt Gnapheus duidelijk dat zij de Rooms-Katholieke Kerk representeert.45

Door dit personage vervolgens te doden en te laten neerdalen in de hel, wijst
hij het katholicisme duidelijk af. In ditzelfde stuk en in Morosophus maakt
hij gebruik van opposities, daarbij speelt hij ook met de ruimte en het decor.
Hypocrisis ziet er prachtig uit, Poenitentia groezelig. Het rijkgedecoreerde
kerkgebouw waar Hypocrisis vaak komt om te bidden wordt gecontrasteerd met
de plaggenhut van Poenitentia en het huis van de Litae, dat alleen herkenbaar
is aan een eenvoudig kruis. In Morosophus ziet het publiek aan de ene kant de
eenvoudige woning waar de armoedig geklede Sophia en haar volgelingen uit
tevoorschijn komen, aan de andere kant de (waarschijnlijk tegengestelde, en
dus rijkversierde) woning, waar de prachtig geklede Morosophus woont (hij is
arrogant, eerzuchtig en geldbelust). De boodschap is al duidelijk voordat de
personages ook maar één woord gesproken hebben.

Gnapheus gebruikt ook de ‘volkstalige’ sinnekens, negatieve personificaties
van ondeugden, in zijn opposities. Het personage Hypocrisis wordt geassoci-
eerd met twee duivels die kenmerken van de sinnekens hebben, en de boeren in
Morosophus vertonen sinnekensachtig gedrag. Volgens Rädle worden de meer
radicale stromingen waar Luther zich na het uitbreken van de Boerenopstand
tegen uitspreekt, op het toneel gebracht door Simus en Crito.46 Het publiek
wordt geacht de opvattingen die verwoord worden door de ‘sinnekens’, en de
groeperingen die voorgesteld worden door deze personages, af te keuren.

Met de informatie over de opvoeringen, heropvoeringen van zijn Latijnse
drama’s en van Latijnse bewerkingen en vertalingen in de volkstaal, en ten-
slotte de verschillende herdrukken en de veranderingen die Gnapheus in de
tussentijd aanbracht, kan alleen iets gezegd worden over het bereik, en niet
over de grootte van het effect.

Acolastus en Eloquentiae Triumphus zijn het breedst georiënteerd en juist

43Zie hoofdstuk 4. Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 133-135.
44Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’, p. 129-130, 146.
45Zie hoofdstuk 10.
46Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 248. Zie ook paragraaf 7.5.3.
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deze twee toneelstukken zijn het vaakst opgevoerd en gedrukt. Acolastus werd
talloze malen herdrukt en vertaald.47 Eloquentiae Triumphus is een goede
tweede. Om het stuk te kunnen laten drukken in het katholieke Keulen, werd
Eloquentiae Triumphus aangepast aan de andere omgeving, niet alleen door
de namen van plaatsen en personen te veranderen, maar ook door de sleu-
telpassage te verwijderen, die de antiklerikale bijbetekenis duidelijk maakte.48

Gnapheus’ laatste twee toneelstukken zijn minder vaak gedrukt. Met de druk-
ken richtte hij zich vaak met een bepaalde bedoeling tot een zeer beperkt
publiek. Het ambigue drama Morosophus is maar één keer herdrukt, en dat
nog postuum, in 1599. Gnapheus richt zich met deze druk exclusief op het hof
van hertog Albert in Oost-Pruisen. Hypocrisis werd gedrukt in steden die niet
langer officieel katholiek waren (Bazel en Wittenberg). Dat verbaast ook niet,
want het stuk is overduidelijk antikatholiek. De herdruk uit 1564 was gericht
aan een Duits en luthers publiek, aangezien de typisch Nederlandse elementen
waren verwijderd.49 Waarschijnlijk liet Gnapheus het uitgeven om zijn naam
te zuiveren van alle verdachtmakingen van ketterij.50

De publieksreacties maken twee dingen duidelijk. Het effect van Gnapheus’
Latijnse toneelstukken beperkte zich waarschijnlijk grotendeels tot de Latijnse
school en ze zullen dus een beperkt bereik hebben gehad. Ook de grootte van
het effect lijkt beperkt geweest te zijn. Degenen die hun reactie op schrift
hebben gesteld, gaan daarin vrijwel nooit op de inhoud van de komedies in,51

lering en propaganda waren blijkbaar ondergeschikt aan het vermaak. De
reacties zijn vaak weinigzeggend en daarom niet erg bruikbaar voor onderzoek
naar publiekseffect. Ze maken duidelijk dat de informatie die in het stuk
aangeboden werd grotendeels aan het publiek voorbijging. Alleen wanneer
iemand bewust op zoek is naar bepaalde denkbeelden, zoals Staphylus in de
aanloop naar het ketterproces tegen Gnapheus, wordt de inhoud besproken.52

Een andere punt waarop de publieksreacties overeenkomen, is dat ze al-
lemaal afkomstig zijn van Latijnse scholen. De rectoren en docenten Macro-
pedius, Zovitius, Papeus en Platter lazen Gnapheus’ Latijnse toneelstukken,
waren van plan ze klassikaal te behandelen en voerden ze op met hun leer-
lingen. Ook de fictieve opvoering die Nashe beschrijft werd gespeeld door
leerlingen. Niet alleen uit de publieksreacties, maar ook uit de stukken zelf,

47Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. XXIV-XXVII. Parente, Religious Drama, p. 28, 62.
48In de derde druk van 1555 staat de antiklerikale passage er vreemd genoeg weer in. Vreemd

genoeg, want de druk kwam tot stand in het eveneens officieel katholieke Antwerpen, en het stuk
was zelfs goedgekeurd door de katholieke overheid: het bevat de officiële goedkeuring voor een
periode van vier jaar op de titelpagina: ‘Cum Gratia et Privilegio ad quadriennium’.

49Zie paragraaf 4.4 en 9.6.
50Zie paragraaf 9.6.
51Vgl. Van Gemert, Tussen de bedrijven door? .
52Zie hoofdstuk 8.
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de vertalingen, bewerkingen en opvoeringen, blijkt dat de drama’s vooral be-
doeld waren voor een humanistisch geschoold, en dus elitair, publiek. Hierbij
moet wel een kanttekening gemaakt worden. Omdat we aangewezen zijn op
schriftelijke bronnen, zijn de opgeschreven en gedrukte publieksreacties van
een geleerd publiek verreweg in de meerderheid. Mondelinge reacties worden
alleen sporadisch in juridische documenten genoemd, normaal gesproken wor-
den de gesprekken ‘in de eigen buurt, de herberg, de markt of de trekschuit’
over de jaarlijkse opvoering op de Latijnse school niet overeleverd.53

Natuurlijk had ik ook zonder het model van beperkte effecten kunnen ach-
terhalen welke meningen verkondigd, bevestigd of afgewezen werden. Even
goed had ik kunnen nagaan met welke retorische middelen de boodschap on-
dersteund werd. Ook was het mogelijk om aan de hand van de publieksreacties
en de (her)opvoeringen en (her)drukken iets over het bereik van het effect te
zeggen. Maar er waren er te weinig en ze waren te eenzijdig om te kunnen
spreken van een representatieve steekproef.

Ik was aangewezen op de schriftelijke publieksreacties van de geschoolde
elite. Deze is dan ook oververtegenwoordigd, terwijl men over het algemeen
aan neemt dat de voorstellingen op een publieke plaats in de stad plaatsvonden,
zodat ook ongeletterden aanwezig konden zijn. Ook waren de publieksreacties
vrij oppervlakkig en was het niet duidelijk of de inhoud overgekomen was.
Daarom was het niet mogelijk om de grootte van het effect te meten. De
meerwaarde van het model van beperkte effecten is dat ik, zonder te beschikken
over een groot aantal publieksreacties, in staat ben uitspraken te doen over de
grootte van het effect van Gnapheus’ komedies op zijn publiek, of zij nu tot
de geschoolde elite behoorden en deel uitmaakten van de respublica literaria
of ongeletterd waren, en of zij nu een katholieke, lutherse, spiritualistische of
doperse achtergrond hadden of zich tot de sacramentariërs rekenden.

53Zie paragraaf 1.3.
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