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Samenvatting

Inleiding In Gnapheus’ Latijnse toneelstukken speelt de Reformatie en ide-
ologische strijd tegen de Rooms-Katholieke Kerk een opvallend grote rol. Ik
ben op zoek gegaan naar de reformatorische boodschap van zijn drama’s en
ik heb gekeken welke godsdienstige stromingen Gnapheus’ aandacht krijgen,
in positieve en negatieve zin, en welke groeperingen gepasseerd worden. Ook
probeerde ik het effect dat de komedies op toeschouwers en lezers hadden te
benaderen met behulp van zestiende-eeuwse publieksreacties en communicatie-
modellen. Tenslotte achterhaalde ik welke retorische middelen of, algemener,
welke overtuigingsstrategieën Gnapheus gebruikte om het effect van zijn ideo-
logische boodschap te vergroten.

In gedrukte vorm bereikten de drama’s alleen de geleerde, humanistisch
geschoolde lezers, maar de toneelvoorstellingen waren toegankelijk voor zowel
geschoolden als ongeschoolden. De visuele kant van toneel zorgde ervoor dat de
reformatorische boodschap begrijpelijk was voor beide doelgroepen, ondanks
dat er Latijn gesproken werd.

Theoretisch kader en benadering De felle godsdienststrijd in de zestiende
eeuw lijkt in niets op het ‘rationeel-kritische debat’ dat Habermas beschrijft
in zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit. Toch blijkt zijn ontwerp van de
publieke sfeer als model goed toepasbaar op de Reformatie, een periode waarin
een openbaar debat opbloeide waaraan grote groepen mensen deelnamen. De
publieke sfeer waarin Gnapheus optrad was a. de Latijnse school, b. de stad,
en c. de respublica literaria. Gnapheus was tevens actief als lokale opinieleider
in twee bovenlokale netwerken: in reformatorische kringen en in het genoemde
netwerk van humanisten. De laatste groep bedient hij in het Latijn, de eerste
vooral in het Nederlands.

Om het effect van Gnapheus’ drama’s vast te stellen, heb ik naast de over-
geleverde publieksreacties, oplage en verspreiding, ook gebruik gemaakt van
het model van beperkte effecten van Klapper (limited effects theory). Hij
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stelde een aantal psychologische selectieprocessen vast die het effect vermin-
derden. Gnapheus Latijnse drama’s hadden alleen effect als de boodschap
overeenkomt met de denkbeelden die leven onder het publiek. Omdat het om
Latijnse toneelstukken gaat heb ik naast psychologische selectieprocessen ook
semantische hindernissen onder de loep genomen.

Leven en werk Gnapheus werkte aan de Latijnse school van Den Haag en
was actief binnen de evangelische beweging in de Nederlanden. Naast de be-
kende Latijnse komedie Acolastus, schreef hij Nederlandstalige antiklerikale en
antikatholieke pamfletten. Hij werd verdacht van lutheranisme en ontvlucht
de Nederlanden.

Gnapheus’ leven in het West-Pruisische Elbing dan wel katholiek, maar
veel toleranter werd beheerst door de Latijnse school en het humanistische
onderwijsideaal. Maar hij stond al gauw te boek als sacramentariër en doper
en nam zijn toevlucht tot het nabijgelegen Koningsbergen in het lutherse Oost-
Pruisen. Weer was hij hoofd van de Latijnse school, maar nu gaf hij ook colleges
theologie. Hij liet zijn antiklerikale en antikatholieke Hypocrisis opvoeren en
zette het martelaarsverhaal van Jan de Bakker op papier.

Een animositeit met strikte lutheranen als Reiche en Staphylus, mondt uit
in een ketterproces met zijn excommunicatie uit de lutherse kerk als gevolg.
Gnapheus verlaat Koningsbergen en zoekt zijn heil aan het hof van gravin An-
na van Oost-Friesland in Emden, waar een Nederlandse vluchtelingenkerk ge-
vestigd is en waar drukwerk bestemd voor de Nederlanden vervaardigd wordt.
Gnapheus schrijft weer Nederlandstalige pamfletten en hij levert zijn Antilogia
af, een felle polemiek tegen de lutheranen die hem excommuniceerden.

Acolastus Acolastus is een van de bekendste toneelstukken van de zestiende
eeuw. Het dramatiseert de gelijkenis van de verloren zoon. Gnapheus laat het
negatieve personage van de jaloerse oudste broer, dat in die tijd in reformato-
rische kringen op één lijn gesteld werd met de rooms-katholieke geestelijkheid,
achterwege. Zo lijkt hij een regelrechte polemiek uit de weg te gaan, maar
door de jaloerse broer te schrappen legt hij er misschien juist de nadruk op.

Papeus en Nashe plaatsten Gnapheus’ drama in evangelische hoek. Toch
werd het toneelstuk bijzonder gewaardeerd door zowel protestanten als katho-
lieken. Dit, en de opmerkelijk grote verspreiding, verhogen het publiekseffect
van Acolastus aanzienlijk.

Het zinnespel van de rederijkers Gnapheus heeft veel ontleend aan het to-
neel in zijn moedertaal. Zijn komedies volgen het typische handelingsverloop
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van de moraliteit, ze bevatten standaardscènes uit het volkstalige toneel (zoals
de herbergscène in Acolastus, de interieurscène in Morosophus en het tableau
vivant in Hypocrisis) en het wemelt van allegorische personages: de deugden
Berouw en Wijsheid, de duivel Philautus en de sinnekens Pamphagus, Pan-
tolabus, Ate en Alecto. Met zulke bekende elementen maakt Gnapheus zijn
drama’s toegankelijk voor een breed publiek, en vergroot hij het publiekseffect.

Eloquentiae Triumphus Met Eloquentiae Triumphus maakt Gnaphus zijn
publiek wijs dat de scholastiek heeft afgedaan; het humanisme wordt gepre-
senteerd als de nieuwe hype. Hij verbindt het katholicisme aan de verliezende
partij van de scholastiek; in het humanisme ligt de bijbetekenis opgesloten
van de evangelische beweging. Dat gebeurt alleen in de Latijnse tekst, de
godsdienstige bijbetekenissen worden niet verduidelijkt met visuele middelen.

Eloquentiae Triumphus was na Acolastus Gnapheus’ invloedrijkste drama.
Het werd relatief vaak opgevoerd en gedrukt en het vertegenwoordigde de op-
vattingen van een brede publiek: humanisten (van welke gezindte dan ook),
lutheranen en evangelisch gelovigen. Het was niet antikatholiek, hooguit anti-
klerikaal. Psychologische selectieprocessen hadden dus weinig invloed, seman-
tische hindernissen waren er wel omdat de boodschap nauwelijks met visuele
middelen ondersteund wordt.

Erasmus Het humanisme en de bestsellers van Erasmus voeren de boventoon
in het werk dat Gnapheus in Elbing schrijft. De reformatorische boodschap
raakt tijdelijk op de achtergrond. Toch komt Gnapheus’ religieuze overtuiging
naar voren in de keuze die hij maakt.

Morosophus bijvoorbeeld is onder meer een bewerking voor het toneel van
Erasmus’ Lof der Zotheid, dat antiklerikale en antikatholieke passages bevat,
en diens adagium ‘Sileni Alcibiadis’, een kritisch essay dat de Kerk aanklaagt.
Zo worden de toeschouwers en lezers erop gewezen dat het toneelstuk even
evangelisch en antikatholiek is.

Morosophus Morosophus verwoordt en verbeeldt de tegenstelling tussen wa-
re, goddelijke wijsheid en wereldse geleerdheid, gepersonifieerd door de perso-
nages Morosophus en Sophia. In de sleutelpassage werd Morosophus bovendien
geassocieerd met de scholastiek en het katholicisme; Sophia met het evange-
lisch humanisme en lutheranisme. De oppositie en de bijbetekenissen worden
ondersteund met visuele middelen.

In Morosophus vinden we bovendien het typisch spiritualistische kenmerk
van bezieling door de Heilige Geest. Dat zou hem in Koningsbergen op de
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aanklacht van dweperij en doperij komen te staan. Hij probeert het spiritu-
alistisme in overeenstemming te brengen met het lutheranisme, maar zulke
verzoeningspogingen waren tien jaar eerder op niets uitgelopen en Gnapheus
rakelt een afgesloten debat op. Verder bekritiseert hij de lutheraan Menius,
en zo hekelt hij indirect Luther, Melanchthon en de vervolging van dissidenten
door de lutherse kerk.

Het ketterproces en Gnapheus’ excommunicatie Ik betwijfel of het alleen
Gnapheus’ afwijkende kerkleer was die leidde tot zijn excommunicatie uit de
lutherse kerk. Zelf wijt hij het gebeuren onder meer aan rivaliteit en vijand-
schap, en zijn Nederlandse nationaliteit.

De passages die in de aanklachten geciteerd worden zijn inderdaad ‘ketters’
te noemen, maar ze worden daarbij wel uit hun zinsverband gerukt. De aan-
klachten houden geen stand en de toneelstukken worden in de excommunicatie
niet genoemd. Toch neemt Gnapheus ze wel degelijk serieus: wanneer Hypo-
crisis herdrukt wordt, brengt hij grondige veranderingen aan. Blijkbaar ging
het niet om de realiteit, maar om beeldvorming - en een stok om de hond mee
te slaan.

Hypocrisis Hypocrisis is fel antikatholiek in een tijd dat de lutherse polemiek
zich vooral richtte tegen andersdenkenden binnen de evangelische beweging.
Wel worden er typisch lutherse leerstellingen, zoals het dogma van de wet en
het evangelie gedramatiseerd. Ook zou het drama iconoclastische sentimenten
kunnen bevatten. De boodschap wordt onderbouwd met visuele middelen.

Omdat de Rooms-Katholieke Kerk duidelijk veroordeeld wordt in de tra-
gikomedie, waren - in termen van de theorie van de beperkte effecten - de
psychologische belemmeringen voor katholieke toeschouwers en lezers te groot
om van mening te veranderen.

Reformatorisch vertoog Gnapheus maakt gebruik van dezelfde stereotiepe
rolverdeling tussen katholieken en evangelisch gelovigen als gangbaar was in
het godsdienstdebat.

Zo werd de tegenstelling tussen de wereldse geleerde en eenvoudige wijze die
een rol speelt in Morosophus, regelmatig verbonden aan het godsdienstdebat.
Martelarenverhalen contrasteren bijvoorbeeld vaak de aanzienlijke theoloog
zonder enige Bijbelkennis met de leergierige, maar arme en eenvoudige ‘ketter’.
Ook in Hypocrisis maakt Gnapheus uiterst effectief gebruik van overbekende
motieven die alomtegenwoordig waren in de eigentijdse visuele, performatieve
en schriftelijke media - en niet alleen de Latijnse, maar ook de volkstalige -
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om de katholieke kerk in een kwaad daglicht te stellen. Zoals gebruikelijk was
in het reformatorische vertoog werd het personage gelijkgesteld aan roofdieren
en duivels.

Omdat het publiek de motieven en hun bijbetekenissen kende, kan het de
reformatorische boodschap gemakkelijk afleiden.

Conclusie Met zijn komedies leverde Gnapheus een bijdrage aan langlopende
discussies binnen de respublica literaria en evangelische beweging. De kwesties
waren gedateerd, maar de polemieken tegen de scholastiek en het katholicisme
bleken wel evergreens.

De publieksreacties zijn bijna allemaal afkomstig van de geschoolde elite.
Ook Gnapheus’ eigen opmerkingen in het voorwerk bij zijn komedies wijzen op
een geleerde doelgroep. Toch kan en wil ik niet uitsluiten dat de voorstellingen
bijgewoond zijn door mensen die nauwelijks Latijn verstonden. Gnapheus
getroostte zich veel moeite om de opvoering ook voor ongeletterden begrijpelijk
te maken. Hij schreef bijvoorbeeld stukken waarin naast dialogen de handeling
een belangrijke plaats inneemt. Hij maakte gebruik van visuele middelen als
decor en kostuums om de boodschap te verduidelijken. En hij putte niet alleen
uit klassiek en humanistisch gedachtegoed, maar hij maakt ook gebruik van
volkstalige conventies en thema’s uit het reformatorische vertoog.

Met het model van beperkte effecten heb ik geprobeerd los van publieksre-
acties vast te stellen dat Acolastus, Eloquentiae Triumphus en Morosophus een
groot deel van de toeschouwers en lezers bereikten: de drama’s hebben raak-
vlakken met katholieke en evangelische opvattingen, ook richten ze zich op een
humanistisch publiek, waarbij de religieuze gezindte geen grote rol speelt. Qua
bereik was het effect van Acolastus en Eloquentiae Triumphus het grootst: ze
werden het vaakst opgevoerd en gedrukt, in katholieke en protestantse streken.
Het bereik van Morosophus en Hypocrisis was gering, omdat die stukken waren
toegespitst op een evangelisch publiek. Met behulp van moderne communica-
tietheorieën werden de grenzen van wat we kunnen zeggen over het effect van
zestiende-eeuwse Latijnse toneelstukken opgerekt.
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