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Hoofdstuk 1

Theoretisch kader en benadering
1.1

Inleiding

In 1547 wordt Gnapheus door de strikt lutherse theoloog Staphylus in Koningsbergen aangeklaagd wegens ketterij. Hij wordt schuldig bevonden en
verbannen. Hij vertrekt naar het calvinistische maar tolerante Oost-Friesland
en daar publiceert hij in 1551 zijn publiekelijke verdediging, Antilogia getiteld.1 Dit weerwoord begint in algemene termen met een beschrijving van de
eerste jaren van de Reformatie. Gnapheus stelt dat de nieuwe evangelische
beweging de Bijbel als uitgangspunt neemt en zo een alternatief biedt voor
de Rooms-Katholieke Kerk, die veel meer gebaseerd zou zijn op tradities en
menselijke wetten en regels.
Wij zien, vriendelijke Lezer, dat God de allerhoogste door een buitengewoon groots en prachtig godsgeschenk het zuivere evangelie
dat lang en diepgaand vervalst en verdraaid is door het zuurdesem
van menselijke opvattingen en tradities, in onze tijd eindelijk heeft
willen redden en tot luister brengen. Daarbij heeft Hij gebruik gemaakt van uitgelezen werktuigen om met hun trouwe inspanning en
dienst Zijn naam op een prachtige en ook nog doeltreffende wijze
bekend te maken.2
1
De volledige titel luidt: ‘Een weerwoord tegen het wankele, zelfs goddeloze besluit tot excommunicatie dat uit pure jaloezie en een lust tot kwaadsprekerij over hem geveld is door enkele
professoren en provocateurs van de universiteit die onlangs in Koningsbergen gesticht werd’ (‘[...]
Adversus temerariam, ne dicam impiam excommunicationis censuram [...] a quibusdam Academiae Regimontanae apud Prutenos nuper institutae professoribus et concionatoribus ex mera invidia
et malignandi libidine in ipsum latam, extemporalis quaedam Antilogia’). Voor een bespreking
van dit werk, zie paragraaf 2.4.3.
2
Gnapheus, Antilogia, fol. A6rv: ‘Magno sane et eximio dei dono factum videmus, amice Lector, quod evangelicae doctrinae puritatem humanarum opinionum et traditionum fermento diu ac
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Geen kwaad woord over de werktuigen van God - daarmee worden reformatoren als Luther en Zwingli bedoeld -, maar Gnapheus wil ze toch iets op het
hart drukken: hun eigen opvattingen mogen zij nooit als godsspraak doen gelden en zij mogen niet verbieden dat hun uitspraken getoetst worden aan de
Bijbel.
Ik moet toegeven dat er onder hen ongetwijfeld velen zijn die wij
terecht beschouwen en vereren als goede onderwijzers en zelfs geestelijken. Toch ben ik van mening dat niemand dit gezag op zich
mag nemen om zijn woorden en geschriften als godsspraak te willen
doen gelden of om te verbieden dat zij beoordeeld worden op de
richtlijn van de Canonieke schrift, omdat wij geen enkele leermeester blindelings zouden moeten volgen, behalve Christus dan, naar
wie wij onszelf Christenen noemen.3
Van de Bijbel voert Gnapheus’ argumentatie naar de vroege kerkvaders, die
tijdens een concilie besloten hebben ‘dat er altijd naar de oppositie geluisterd
moest worden, al bestond deze maar uit één man’. Hij voegt daaraan toe dat
het volgens hem ‘zelfs aan mensen van de laagste stand toegestaan moest zijn
om de uitspraken van hun voorgangers te beoordelen en in twijfel te trekken’.4
Deze algemene uitspraken betrekt Gnapheus vervolgens op zijn eigen situatie.
En als dat nu inderdaad het geval is, wie zou het mij dan aanrekenen dat ik heb besloten om er tijdens een of andere rechtszitting,
in aanwezigheid van een paar bestuurders en professoren van de
kerk en de universiteit, een andere mening op na te houden, omdat ik er werkelijk van overtuigd was dat ik hun opvatting over de
multum viciatam corruptamque hac nostra demum aetate Deus Optimus Maximus aﬀatim vindicatam varieque illustratam voluit; idque, per electa quaedam sua organa, quorum ﬁdeli labore
atque ministerio, ad illustrandam nominis sui gloriam magniﬁce atque etiam eﬃcaciter hic est
usus’. Gnapheus gebruikt de woorden ‘het zuurdesem van menselijke opvattingen en tradities’
(‘humanarum opinionum et traditionum fermento’). Zuurdesem (fermentum) is een sleutelwoord,
dat verwijst naar de hypocrisie van de Farizeeën (Mat 16:6, 16:11-12), met wie de katholieke geestelijkheid in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd vaak geı̈dentiﬁceerd werd (zie paragraaf 3.4;
vgl. het vervolg van Gnapheus’ argumentatie, waar de menselijke opvattingen en tradities lijnrecht
tegenover het woord van de Bijbel geplaatst worden, en daar altijd aan getoetst zouden moeten
worden). Met het woord ‘zuurdesem’, dat de negatieve connotaties van de Farizeeën heeft en
ook nog eens gekoppeld wordt aan woorden als ‘verdraaien’ en ‘vervalsen’, is het voor Gnapheus’
publiek meteen duidelijk dat hij tegen de Rooms-Katholieke Kerk ageert.
3
Gnapheus, Antilogia, fol. A6rv: ‘In quorum numero, etsi multos fateamur esse, quos pro
praeceptoribus nostris minime poenitendis, et etiam patribus merito habeamus, colamus, et veneramur; eam tamen auctoritatem sibi sumpsisse puto neminem ut omnia sua cum dicta, tum scripta
pro oraculis haberi voluerit, neque patiatur ad Canonicae scripturae regulam illa exigi, cum in
nullius verba magistri, praeterque unius Christi, cui et nomen dedimus, iuratos esse conveniat’.
4
Gnapheus, Antilogia, fol. A6rv: ‘Ut taceam, in orthodoxorum patrum conciliis non esse temere constitutum, ut vel unus contradicens audiatur, etiam imi subsellii hominibus licere arbitror,
ut praesidentium in ecclesia prophetias doctrinaque iudicent, aut etiam in dubiam vocent’.
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werkzaamheid van het gesproken woord en de sacramenten, die ze
mij als achtste aanklacht daar toen voorlazen, gewoonweg niet kon
aanvaarden, tenzij ze zouden bewijzen dat hun opvatting de juiste
was op grond van passages uit de Heilige Schrift of uitspraken van
geleerden, iets wat ze ondanks mijn vele smeekbeden niet wilden
doen.5
In deze opeenvolgende passages verwoordt Gnapheus opvattingen van het vroege lutheranisme van de jaren ’20 van de zestiende eeuw, dat zich afzette tegen
de macht en invloed van de geestelijkheid en propageerde dat elke gelovige
directe toegang had tot God, zonder dat enige bemiddeling van de priesterstand nodig was. In de tweede helft van de zestiende eeuw daarentegen, toen
Gnapheus’ Antilogia verscheen, had de lutherse kerk - toch enigszins geschrokken van de Duitse boerenopstand van 1524-1525 en de heterodoxie binnen de
reformatorische beweging - inmiddels een eigen geestelijkheid, en ontnam zij
de leden van haar gemeente de vrijheid om zelf een oordeel te vormen over
geloofsstellingen op basis van het evangelie.6
Deze omslag van religieuze vrijheid en publiek debat naar censuur, vormt
de kern van Gnapheus’ betoog. De plotselinge censuur stuit hem tegen de
borst, niet in de laatste plaats omdat hij zelf slachtoffer is geworden van een
steeds strenger optredende lutherse overheid in Oost-Pruisen. Hij betoont
zich daarom zeer teleurgesteld in de lutherse tak van de evangelische beweging; vooral de lutherse geestelijkheid in Koningsbergen moet het ontgelden.
Gnapheus beschouwt de ontwikkeling van een pluriforme evangelische beweging naar aparte, vaak territoriale (‘cuius regio, eius religio’), evangelische
kerken, die zelf ook (net als de Rooms-Katholieke Kerk) minderheden gaan
vervolgen, als een terugkeer naar de menselijke opvattingen en tradities. Als
een terugkeer, kortom, naar het katholicisme.
Ze zijn nog erger dan de pausgezinden, die terwijl ze de clerus domineren en gemeenlijk in onze ziel rond woelen, verlangen dat de
besluiten die ze nemen en alles wat ze daar verder ook maar onder
verstaan, als godsspraak beoordeeld worden. [...] Dit is toch zeker
niets anders dan de rooms-katholieke tirannie van de ziel in een andere vorm over te nemen, en wat we vroeger in hen verwierpen en
5
Gnapheus, Antilogia, fol. A6v-A7r: ‘Quod, cum ita habeat, quis id mihi crimini vertat,
quod in congressu quodam inquisitorio, cum quibusdam ecclesiae Academiaeque ministris et professoribus habito, dissentire visus sim, ingenue conﬁtens, me quidem illorum de vocalis verbi et
Sacramentorum eﬃcacia sententiam, quam octavo inter accusatorios articulo ibi tum mihi praelegebant, non ita assequi, nisi vel claris divinae scripturae testimoniis vel doctissimorum hominum
sententiis eam mihi probarent veram esse, id quod nullis meis precibus solicitati praestare volebant’.
6
Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 69.
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afwezen, nu terug de kerk indragen - als een terugkeer uit ballingschap naar een nog zwaardere onderdrukking van geloofsvrijheid.7
Volgens Gnapheus had de reformatie van de Rooms-Katholieke Kerk moeten
leiden tot een zekere gewetensvrijheid en een vorm van vrijheid van meningsuiting, anders gezegd: tot een wereld waar alle gelovigen - van de onaanzienlijkste
tot de voorganger en theoloog - vrijuit met elkaar in discussie konden gaan en
elkaars mening serieus in overweging zouden nemen. Hij lijkt in de geciteerde
passages uit zijn Antilogia de opkomst en de ondergang van de publieke sfeer
van de vroegzestiende-eeuwse Reformatie te beschrijven.
De term publieke sfeer of openbaarheid is afkomstig uit een studie van de
Duitse socioloog Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, over de achttiende-eeuwse
publieke sfeer van de Verlichting. Habermas omschrijft deze publieke sfeer als
een wereld waar mensen onafhankelijk van de autoriteiten van kerk, staat en
universiteit, zich een mening kunnen vormen door kritisch en rationeel, onbevooroordeeld en objectief te discussiëren en met elkaar in debat te gaan.8
Het gaat daarbij om informele discussies in bijvoorbeeld koffiehuizen, maar
een kwestie kon ook besproken worden in kranten en tijdschriften. Recente
studies laten zien dat de eerste jaren van de Reformatie inderdaad beschouwd
kunnen worden als een vroege vorm van een dergelijke openbaarheid.9 De
vroege Reformatie ‘was niet de enige periode waarin tijdelijk een openbaar debat opbloeide waaraan grote groepen mensen deelnamen’.10 Er zouden meer
van dit soort tijdelijke (of conjuncturele) openbaarheden volgen; pas vanaf de
achttiende eeuw zou de openbaarheid permanent worden.
Gnapheus nam met zijn toneelstukken en andere werk deel aan dit bloeiende zestiende-eeuwse godsdienstdebat. Samen met andere bekende Nederlandse
sympathisanten met de reformatie vervaardigde hij bijvoorbeeld een van de
eerste Nederlandse Bijbelvertalingen; hierin zouden de commentaren van de
7
Gnapheus, Antilogia, fol. A7rv: ‘Vicerint Pontiﬁcii, qui in clerum dominantes, inque animas
nostras grassari soliti, autoritatem suam, et quicquid sub eiusdem umbra traditur, pro oraculis
haberi volunt. [...] Quid hoc aliud est quaeso, quam Romanistarum psychotyrannidem mutasse,
et quod in ipsis pridem damnavimus, atque aversati sumus, nunc veluti postliminio ad graviorem
ecclesiasticae libertatis oppressionem, iterum in ecclesiam revehere?’
8
Zie paragraaf 1.2. De Engelse vertaling, The Structural Transformation of the Public Sphere:
An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, die meer dan 25 jaar later uitgegeven werd,
heeft grote invloed uitgeoefend op recente cultuurhistorische studies en wie onderzoek doet naar
vroegmodern toneel en de bijdrage die het levert aan het publieke debat, kan niet om Habermas’
model van openbaarheid heen. Mah, ‘Phantasies of the Public Sphere’, p. 153. Bloemendal &
Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 5.
9
Wohlfeil, ‘Reformatorische Öﬀentlichkeit’, p. 47. Briggs & Burke, Social History of the
Media, p. 68, 69. Zie paragraaf 1.3.
10
Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 9.
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reformatorische opiniemakers Erasmus en Luther opgenomen worden.11 Ook
schreef Gnapheus felle Nederlandstalige, antikatholieke pamfletten. Ik leg echter het accent op de analyse van zijn Latijnse toneelstukken. Ik richt me met
name op de manier waarop hij de publieke opinie probeerde te beı̈nvloeden.
Ik wil antwoord geven op de vraag wat de reformatorische boodschap is die
Gnapheus met zijn toneelstukken wil overbrengen, vervolgens wat het effect
ervan was op toeschouwers en lezers met verschillende religieuze achtergronden
en tenslotte met welke middelen hij dat effect probeert te bereiken.
Daarvoor heb ik in de eerste plaats Habermas’ model van de publieke sfeer
nodig (1.2), dat ik vroeger in de tijd zal plaatsen en toe zal passen op de
Reformatie (1.3). Aan de hand van dit model zal ik proberen het communicatiesysteem te reconstrueren, waarin de opvoeringen en de gedrukte versies van
de toneelstukken een rol speelden. Gnapheus’ Latijnse toneelstukken en de
boodschap die zij uitdroegen bereikten in de eerste plaats iedereen die verbonden was aan de Latijnse school waar hij lesgaf, ten tweede ook de inwoners van
de steden waar de toneelstukken op een voor iedereen toegankelijke, publieke
plaats opgevoerd werden, en tenslotte de humanistisch geschoolde lezers van
zijn Latijnse werk: het netwerk van geleerden of de respublica literaria.
Om het effect dat de toneelstukken hadden vast te kunnen stellen, maak
ik naast publieksreacties en informatie over de oplage en verspreiding, verder ook gebruik van het model van beperkte effecten (1.6) van Klapper, dat
gebruikt wordt om te laten zien dat toeschouwers en lezers zich niet door
willekeurig alle media laten beı̈nvloeden, maar dat hun eigen denkbeelden en
vooroordelen de effectiviteit van de boodschap van een voorstelling of een in
druk verschenen toneelstuk bemoeilijken of juist ten goede komen. Hier zullen tevens de taalproblemen, die de Latijnse taal waarin Gnapheus’ drama’s
geschreven zijn met zich meebrengt, aan de orde komen, en de fysieke hindernissen, die vooral tijdens buitenvoorstelling een belemmerende factor geweest
kunnen zijn. Ondanks al deze belemmeringen is er volgens Klapper nog steeds
sprake van meningsverandering, zij het op kleine schaal, en van het versterken
van bestaande oordelen.
Tenslotte komen ideologiekritiek en intertekstualiteit aan de orde (1.7). Zij
spelen een grote rol in mijn analyse van de toneelstukken; de ideologiekritiek
zal zich toespitsen op de rolverdeling tussen de verschillende religieuze groeperingen in de vroegzestiende eeuw.
11

Zie paragraaf 2.2.
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1.2

Habermas’ model van de publieke sfeer

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van Habermas’ model van de publieke sfeer. Habermas betoogt dat de publieke sfeer voor het eerst opkwam
tijdens de Verlichting in de achttiende eeuw in Engeland, Frankrijk en Duitsland.12 Deze publieke sfeer bestond uit individuele burgers, die een goede
opleiding genoten hadden en op een beleefde wijze met elkaar omgingen. Zij
kwamen bij elkaar om op een rationele en kritische manier te discussiëren.
De rationeel-kritische debatten vonden plaats in koffiehuizen, salons, literaire
discussiekringen, etc.; maar werden ook gevoerd in dagbladen en periodieke
tijdschriften.13 In eerste instantie had de burgerlijke elite alleen een mening
over literatuur en kunst. Deze kunst- en literatuurkritiek ontwikkelde zich
vervolgens tot een maatschappijkritisch, politiek debat.14 Bereikten deze welgestelde burgers een consensus, dan werd er een publieke opinie gevormd. De
autoriteiten konden deze niet langer met goed fatsoen naast zich neer leggen;
het was immers de publieke, algemeen aanvaarde opinie waartoe men gekomen
was door middel van een rationeel, kritisch debat en om die reden in principe
onweerlegbaar en waar.15
Vóór de achttiende eeuw zou er slechts sprake zijn, aldus Habermas, van publieke opinies die door overheden (hof en kerk) aan het volk werden voorgelegd
en opgelegd, de representatieve openbaarheid;16 na de achttiende eeuw zou de
publieke sfeer zijn weggekwijnd onder de consumptiemaatschappij. De periode van de Verlichting is Habermas’ utopische samenleving: een gemeenschap
van zelfstandige, kritische burgers, die niet langer alleen toeschouwers zijn van
koninklijke en kerkelijke pracht en nog lang niet de willoze consumenten uit
de tweede helft van de twintigste eeuw.

1.3

Openbaarheid in de Reformatie

Al ontkent Habermas dat er een burgerlijke openbaarheid bestond vóór de
achttiende eeuw (behalve dan de representatieve openbaarheid), en al kan Habermas’ achttiende-eeuwse publieke sfeer niet zomaar in een andere periode
geplaatst worden,17 toch hebben verschillende onderzoekers geprobeerd het
12

Habermas, Structural Transformation, p. 57-73.
Habermas, Structural Transformation, p. 27, 36.
Habermas, Structural Transformation, p. 51.
15
Habermas, Structural Transformation, p. 54-55.
16
Habermas, Structural Transformation, p. 5-14.
17
Volgens Mah is het grootste, en eigenlijk het enige struikelblok om het model één op één te
gebruiken, Habermas’ deﬁnitie van het karakter van de mensen die deel uitmaken van de openbaarheid. Zij vormen geen groepen, maar zijn samen één publiek (tegenover de staat en kerk).
Volgens Mah is het in Habermas’ model onmogelijk deel te nemen aan de openbaarheid en tegelij13
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model vroeger in de tijd te plaatsen. Voorbeelden zijn de studies van Wohlfeil,
Briggs & Burke en Bloemendal & Van Dixhoorn, die de vroege Reformatie
(ca. 1520-1530), toen Gnapheus een deel van zijn toneelstukken schreef, beschouwen als een van de eerdere perioden waarin sprake was van een bloeiend
publiek debat, waaraan niet alleen koningen en paus, maar ook grote groepen
mensen uit allerlei standen deelnamen.18 De openbaarheid in de Reformatie
was geen lang leven beschoren, en verdween met de institutionalisering van de
verschillende stromingen binnen de evangelische beweging tot gereformeerde
staatskerken, wat ook Gnapheus lijkt te signaleren in de passages die ik aan
het begin van dit hoofdstuk geciteerd heb.19
Wohlfeil past Habermas’ model toe op de vroege Reformatie in Duitsland.
Deze openbaarheid in de Reformatie (reformatorische Öffentlichkeit) is een
uniek tijd- en plaatsgebonden communicatiesysteem, waarin zowel schriftelijke en gedrukte communicatiemiddelen als mondelinge communicatievormen
naast elkaar bestaan en met elkaar verstrengeld zijn.20 Ook Briggs & Burke,
die een studie hebben verricht naar de geschiedenis van de media, betogen dat
er vóór de Verlichting korte perioden waren die relatief veel vrijer waren. Een
van deze tijdelijke of cyclische perioden is het begin van de Duitse Reformatie.
Zo’n periode van relatief grote vrijheid wordt vaak gevolgd door een tiranniek
bewind.21 Voor de openbaarheid van de Reformatie moeten we hierbij denken aan de institutionalisering van de verschillende Protestantse kerken en de
Contrareformatie.
In tegenstelling tot Habermas’ rationeel-kritische debat, waar kennisoverdracht en het bereiken van consensus de norm zijn, was de openbaarheid in de
Reformatie gericht op meningsvorming en manipulatie.22 Een ander verschil
kertijd groepskenmerken te behouden (hiermee bedoelt hij waarschijnlijk belangenverenigingen).
Iedereen heeft toegang tot de openbaarheid en dus is er geen onderscheid tussen deelnemers op
grond van bezit, status, lidmaatschap. Maar genderstudies hebben aangetoond dat Habermas
bijvoorbeeld geen oog had voor de verschillen tussen mannen en vrouwen; geslacht blijkt dus wel
degelijk een factor voor al dan niet kunnen deelnemen aan de openbaarheid in de achttiende eeuw.
Habermas’ ‘abstracte individualisme’ blijkt een utopie. Mah, ‘Phantasies of the Public Sphere’, p.
166. Zie ook Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 13. Anderen
vinden dat Habermas’ deﬁnitie van het rationeel-kritische debat te begrensd is (Wohlfeil) of zijn
criterium van een periodieke pers te beperkt (Wohlfeil en Briggs & Burke).
18
Wohlfeil, ‘Reformatorische Öﬀentlichkeit’, p. 47-48. Briggs & Burke, Social History of the
Media, p. 68-69. Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 9.
19
Wohlfeil, ‘Reformatorische Öﬀentlichkeit’, p. 47. Briggs & Burke, Social History of the
Media, p. 68-69, 80-81.
20
Wohlfeil, ‘Reformatorische Öﬀentlichkeit’, p. 41-52, vooral p. 42, 43.
21
Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 84. Mah, ‘Phantasies of the Public Sphere’,
p. 170-176.
22
Wohlfeil, ‘Reformatorische Öﬀentlichkeit’, p. 48: ‘Inhaltlich wurde mittels Reformatorischer
Öﬀentlichkeit nicht Wissensvermittlung, sondern meinungsbildende Belehrung, nicht Verständnis
für und Verständigung mit dem Gegner, sondern dessen Bekehrung angestrebt, wurde die “wahre
Wahrheit gegen die gültige Wahrheit” (Bernd Moeller) gesetzt’.
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met Habermas’ achttiende-eeuwse publieke sfeer is dat geschreven en gedrukte
werken maar een kleine rol spelen in het zestiende-eeuwse godsdienstdebat.23
Habermas gaat uit van een publiek van lezers. Volgens Habermas is het ontstaan van een periodieke pers een criterium voor het ontstaan van een publieke
sfeer en publieke opinievorming.24 Maar voor onderzoek naar opinievorming
in de vroegmoderne tijd moeten naast schriftelijke en gedrukte werken ook
‘de orale, performatieve en visuele media van de face-to-face-samenleving’ in
beschouwing genomen worden: afbeeldingen (schilderijen, prenten en glazen
vensters), kleding, ceremonies en rituelen, de ‘publieke feesten [...] en wedstrijden die laatmiddeleeuwse en vroegmoderne lokale gemeenschappen regelmatig organiseerden’, waarbij vaak liederen en gedichten voorgedragen werden
en last but not least tableaux vivants en toneelvoorstellingen opgevoerd werden.25 Bovendien had de vroegmoderne samenleving haar eigen periodieke
nieuwsvoorziening, vergelijkbaar met Habermas’ periodieke pers, maar vaak
mondeling, zoals ‘de wekelijkse preek’, ‘wekelijke bijeenkomsten van rederijkers (en andere instituties), ‘publicaties van de overheid [...] en natuurlijk de
dagelijkse ontmoetingen in de eigen buurt, de herberg, de markt of de trekschuit’.26 Ook gaat men er volgens Scribner aan voorbij dat het geschreven
of gedrukte woord in de vroegmoderne tijd vaak mondeling gecommuniceerd
werd: men las hardop in zichzelf, men las anderen voor, en men bediscussieerde
gedrukte werken.
Als tegenwicht voor Habermas’ achttiende-eeuwse koffiehuizen, salons en
literaire discussiekringen, dienen de zestiende-eeuwse conventikels (reformatorische discussiekringen), educatieve instellingen, literaire gezelschappen (zoals
de bovenlokale netwerken van de rederijkers en humanisten), en de gilden.27
Volgens Scribner en Briggs & Burke was ook de herberg tijdens de Reformatie een belangrijke ontmoetingsplaats, waar gediscussieerd werd over gevoelige
23
De historicus Scribner, wiens werk overigens los staat van Habermas’ studie, schrijft in zijn
‘Oral Culture and the Diﬀusion of Reformation Ideas’, dat men in historisch onderzoek naar de Reformatie wel veel de nadruk legt op literatuur en het geschreven en gedrukte woord.Scribner, ‘Oral
Culture’, p. 237-256, vooral p. 237. Onderzoek dat zich vrijwel uitsluitend baseert op schriftelijke
bronnen geeft onevenredig veel aandacht aan de geschoolde elite, terwijl in de vroegmoderne tijd
de overgrote meerderheid van de bevolking bestond uit analfabeten en halfanalfabeten.
24
Habermas, Structural Transformation, p. 42-43.
25
Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 10, 16-17.
26
Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 10.
27
Conventikels zijn bijeenkomsten in besloten kring van sympathisanten met de reformatie, waar
de Bijbel en reformatorische pamﬂetten gelezen en besproken werden, en waar gepreekt werd. Zie
Duke, ‘The Netherlands’, p. 150-154.
Rederijkers waren de leden van toneelverenigingen die voor publieke feesten, en zelf georganiseerde feestelijke wedstrijden waaraan rederijkers uit verschillende steden het tegen elkaar opnamen,
toneelstukken schreven en opvoerden. Zie bijvoorbeeld Van Dixhoorn, Lustige geesten. Voor de
rederijkers als invloedrijke bemiddelaars of opinieleiders die met hun toneelstukken de godsdienstige opvattingen van de reformatoren doorgaven aan de bevolking, zie ook Waite, Reformers on
Stage.
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Wohlfeil
Humanisten en de bestuurlijke en kerkelijke elite aan hoven en universiteiten (theologen, hovelingen, raadsheren, juristen en predikers)
Rondreizende bemiddelaars (monniken, predikers, boekverkopers, studenten, rondreizende ambachtslieden,
kooplieden en vluchtelingen)
Lokale intellectuele elite (predikers,
drukkers (en boekverkopers), kunstenaars, ambtenaren en raadslieden)
De overige sociale lagen van de stadsbevolking

Briggs & Burke
Opiniemakers

Lokale opinieleiders

De volgelingen van de opinieleiders

Schema 1.1: Het communicatiesysteem in de Reformatie volgens Wohlfeil en Briggs
& Burke.

onderwerpen; vandaar dat de herberg in de zestiende eeuw vaak opduikt in
juridische documenten.28
Volgens Wohlfeil en Briggs & Burke was de geschoolde elite een belangrijke
factor in de informatieoverdracht. Wohlfeil noemt deze geschoolde intellectuelen die het reformatorische gedachtengoed onder de bevolking verspreidden
‘Träger reformatorischer Kommunikation’;29 Briggs & Burke noemen hen de
opiniemakers en opinieleiders van de Reformatie. De communicatie van reformatorische ideeën verloopt trapsgewijs. Bovenaan staan, volgens Briggs &
Burke, de opiniemakers; zij verstaan daar de reformatoren onder. Wohlfeil
gebruikt de term opiniemakers niet. Volgens hem begint het communicatiesysteem van de Reformatie bij het netwerk van humanisten, dat hij onder meer
plaatst aan de universiteiten en hoven. Hij geeft een specifieke invulling van
de mensen die bovenaan de ladder staan: theologen, hovelingen, raadsheren,
juristen en predikers.
Vervolgens wordt, aldus Wohlfeil, hun reformatorische gedachtengoed verspreid door rondreizende bemiddelaars: katholieke monniken en protestantse
predikers, boekverkopers of ambulante handelaars, studenten, rondreizende
ambachtslieden, kooplieden en de eerste geloofsvluchtelingen. Briggs & Burke
noemen de rondreizende bemiddelaars niet.
28
Scribner, ‘Oral Culture’, p. 243-244. Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 64-65.
Zie ook Duke, ‘The Netherlands’, p. 151-152.
29
Wohlfeil, ‘Reformatorische Öﬀentlichkeit’, p. 49.
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De derde en laatste trap wordt gevormd door de intellectuele elite in de
steden, die de boodschap overbrengt aan de verschillende bevolkingsgroepen.
Onder hen schaart Wohlfeil predikers, drukkers (en boekverkopers), kunstenaars, ambtenaren en raadslieden; om kort te gaan, mensen die banden onderhielden met alle lagen van de bevolking. Briggs & Burke noemen geen
specifieke beroepsgroepen, maar spreken van lokale opinieleiders.30 Ze omschrijven deze opinieleiders als geletterde en geëngageerde individuen, die de
pamfletten die ze in handen kregen verslonden en de protestantse boodschap
ervan doorgaven aan hun achterban. Wellicht verschillen de opvattingen over
de bemiddelaars en opinieleiders van Wohlfeil en Briggs & Burke, omdat beide studies door hun theoretische inslag hun constateringen niet of nauwelijks
empirisch onderbouwen met praktijkvoorbeelden.
Bloemendal & Van Dixhoorn geven in hun studie over publieke opinievorming in de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlanden weer net een andere
invulling. Zij noemen hof, kerk en universiteit (‘overheden, kerken en andere
religieuze instellingen’ en ‘educatieve instituties’) in één adem met de bovenlokale en internationale literaire netwerken van de rederijkers en humanisten
(‘literaire gezelschappen’) en leden van de lokale intellectuele elite, als drukkers
en boekverkopers.31 Volgens hen maakten zowel geleerden als ongeletterden,
en zowel machthebbers als privépersonen gebruik van geschreven, orale en visuele media om hun opvattingen te verspreiden.32 Ze onderscheiden ook een
soort van opinieleiders: ‘belanghebbende, geı̈nteresseerde, goed geı̈nformeerde
leden van het publiek zelf die toegang hadden tot de juiste nieuwsbronnen’ of
tot ‘relevante kennis en informatiestromen’.33 Deze mensen hebben een redactionele functie; ze selecteren, nemen informatie weg, voegen toe, zij herzien en
herformuleren. Voor de gedrukte media (pamfletten en nieuwsprenten) gaat
het volgens Bloemendal & Van Dixhoorn speciaal om de auteurs, drukkers,
uitgevers en boekverkopers.
Ik beschouw Gnapheus als een lokale opinieleider in de zin van Briggs &
Burke en Bloemendal & Van Dixhoorn: als iemand aan wie meer kennis van
zaken en een grote interesse in de actualiteit toegedicht wordt en die zijn
achterban of volgers (de minder actieve leden van het publiek) beı̈nvloedt via
de orale, performatieve en visuele media van de face-to-face-samenleving.34
30

Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 65.
Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16.
Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 17.
33
Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16-18.
34
Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 65: ‘[...] local “opinion leaders” [...] follow
events in the media (in our case the Protestant pamphlets) with more attention than their fellows,
but then inﬂuence their followers primarily through face-to-face contact’; ze laten hun ‘personal
inﬂuence’ gelden. Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16-18.
31

32
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Gnapheus kan tevens ondergebracht worden in de hoogste drie niveaus die
Wohlfeil onderscheidt in het communicatiesysteem tijdens de Reformatie. Om
bovenaan te beginnen: hij was raadslid en diplomaat aan de hoven van hertog
Albert van Oost-Pruisen en gravin Anna van Oost-Friesland en hij gaf colleges
theologie aan de universiteit van Koningsbergen.35 Op verschillende momenten
van zijn leven was hij een van de rondreizende bemiddelaars: hij studeerde
een jaar in Keulen en als geloofsvluchteling en leraar zwierf hij door de Duitse
gebieden.36 Tenslotte behoorde hij als docent aan de Latijnse scholen van Den
Haag, Elbing en Koningsbergen tot de lokale intellectuele elite van deze steden.
Gnapheus was echter alleen op dit laatste niveau aanwijsbaar actief als
auteur en opinieleider, en wel in twee soorten bovenlokale netwerken: de respublica literaria, het netwerk van humanistisch geschoolde geleerden die met
elkaar in het Latijn communiceerden, en in een netwerk van sympathisanten
met de reformatie.37
Zijn Nederlandstalige reformatorische pamfletten die tijdens de vroege Reformatie in de Nederlanden circuleerden schreef hij als lid van de ‘Delfts-Haagse
kring’.38 De beoogde doelgroep waren de aanhangers en voorvechters van de
reformatie, maar zijn werk wilde nog wel eens in verkeerde handen vallen, met
alle gevolgen van dien.39 Tijdens zijn verblijf in Emden en Norden in OostFriesland ging hij weer voor de Nederlandse markt schrijven, dit keer in het
belang van de latere, calvinistische Reformatie in de Nederlanden.40
35

Zie paragraaf 2.4, 2.5 en 8.2.4.
Niet alleen vluchtelingen, studenten en predikers reisden van de ene naar de andere plaats
(Wohlfeil), ook docenten aan de Latijnse school waren een ‘mobiele bevolkingsgroep’. Rummel,
Humanist-Scholastic Debate, p. 132: ‘Many humanists were professional teachers - traditionally
a highly mobile group - and they went where their religious preferences enhanced their careers or
at any rate did not create obstacles for them’.
37
Als ambassadeur en buitengewoon lector theologie schreef Gnapheus namelijk maar weinig.
Met de uitgave van Aembdanae Civitatis >Egk¸mion zou Gnapheus diplomatieke doeleinden nagestreefd kunnen hebben (zie paragraaf 2.5.1). Met zijn colleges zal hij zijn studenten beı̈nvloed
hebben, maar omdat daar geen schriftelijke neerslag van bestaat, blijft dat tasten in het duister.
De colleges die hij gaf speelden in elk geval geen rol in het ketterproces dat de strikte lutheranen
tegen hem aanspannen (zie paragraaf 8.2.4).
Voor een nadere omschrijving van de bovenlokale netwerken, waar we Gnapheus’ volgers of
achterban moeten zoeken, zie Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”;
Briggs & Burke, Social History of the Media, p. 62.
38
Zie paragraaf 2.2.
39
In de Nederlanden viel een antiklerikaal pamﬂet dat in geschreven vorm circuleerde in handen
van monniken, wat leidde tot zijn detentie. Zie paragraaf 2.2.1. In Koningsbergen werd ongepubliceerd werk van zijn hand buiten zijn medeweten doorgespeeld aan de lutherse theoloog Staphylus
(zie paragraaf 160), die het samen met twee van zijn toneelstukken tegen hem zou gebruiken in
een rechtszaak.
40
Zie paragraaf 2.5. De periode die voor de Nederlanden veelal met ‘de Reformatie’ aangeduid
wordt, is eigenlijk al de tweede, of calvinistische, Reformatie. Aan deze Reformatie ging een
eerdere Reformatie in de eerste helft van de zestiende eeuw vooraf, maar deze vroege Reformatie
heeft in de Nederlanden (anders dan bijvoorbeeld in grote delen van Duitsland) niet doorgezet.
In deze vroege Reformatie in de Nederlanden zijn verschillende golven te onderscheiden, waarin
nu eens de lutheranen, dan weer de sacramentariërs of dopers de belangrijkste stroming zijn. Zie
36
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Zijn Latijnse toneelstukken schreef hij in de hoedanigheid van docent aan
de Latijnse school. Ze waren bedoeld voor de intellectuele elite die het Latijn machtig was en bekend was met de klassieke literatuur. Daarvoor zijn
talloze aanwijzingen te vinden in de toneelstukken zelf en in andere bronnen.
In de toneelstukken zelf zijn het de ontleningen aan klassieke literaire werken
en ‘klassiekers’ van bekende humanisten als Erasmus en More die een geleerd
publiek verraden. Zo benoemt Gnapheus in de proloog van Morosophus zijn
doelgroep met ‘alle geleerden’ of ‘geschoolden’ (omnes literati ) en spreekt hij
de toeschouwers aan als mensen ‘die geleerde toneelstukken een warm hart
toedragen’ (‘Quotquot favetis literatis fabulis’).41 Een zeventiende-eeuwse biograaf schrijft dat Acolastus in Elbing op het toneel gebracht werd ‘tijdens een
openbare bijeenkomst van geleerden’ (‘publica in panegyri eruditorum’);42 en
hoogwaardigheidsbekleders als Dantiscus, zelf ook humanist, en hertog Albert
bevonden zich onder de aanwezigen bij de opvoeringen van Eloquentiae Triumphus en Morosophus in Elbing. Al zal blijken dat Latijns drama door een groot
deel van de bevolking begrepen kon worden, toch lijken Gnapheus’ Latijnse
drama’s vooral bedoeld voor de geschoolde bovenlaag. Die bestond overigens
vrijwel zonder uitzondering uit mannen, wat Gnapheus duidelijk naar voren
laat komen door het publiek aan te spreken met ‘beste mannen’ (optimi viri ).43
Met zijn toneelstukken laat Gnapheus zijn invloed in de eerste plaats gelden op de Latijnse scholen waar hij lesgeeft - wat de zorg van de autoriteiten
zou kunnen verklaren over deze ketterse schoolmeester die veel leerlingen weet
te trekken.44 Maar niet alleen op de school doet Gnapheus zijn invloed gelden:
aangezien de toneelstukken naar alle waarschijnlijkheid opgevoerd werden op
een publieke plaats in Den Haag, Elbing en Koningsbergen (en later in Bazel,
Wenen en München),45 was Gnapheus mogelijk een invloedrijke factor voor
Duke, ‘The Netherlands’.
41
Gnapheus, Morosophus, fol. A3v en A4r.
42
Harkenroth, Preussische Kirchengeschichte (1686). Herdrukt in Acta Borussica (1732), dl.
III, p. 932: ‘Is publica in panegyri eruditorum Elbingae, per Gnapheum in scenam productus
fuit’.
43
Zie bijvoorbeeld de proloog en epiloog bij Acolastus en Morosophus. Gnapheus, Acolastus
(1555), fol. A4r; Gnapheus, Morosophus, fol. A4r, G1r.
44
De Vocht, John Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 325. Zie paragraaf 2.3.3.
45
Zie p. 3. Voor een algemene schets van de opvoeringspraktijk, zie Bloemendal, Spiegel, p.
68-73; Worp, Geschiedenis van het drama, dl. I, p. 237; Van de Venne, Schonaeus, dl. I, p.
113; Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 78, 82. Bij een opvoering verloopt de communicatie
met het publiek op verschillende niveaus: via de acteurs, de regisseur en de auteur. Eversmann,
‘Experience of the Theatrical Event’, p. 142, 163-165. Bij de voorstellingen die Gnapheus zelf met
zijn leerlingen opvoerde, was Gnapheus auteur, regisseur en toneelspeler. Hij sprak de proloog
uit bij de heropvoering van Acolastus in Elbing in 1536; wellicht was dat gebruikelijk. Gnapheus,
Acolastus (1555), fol. D7v. Bij heropvoeringen waar de auteur niet regisseerde en ook niet zelf
meespeelde door de proloog uit te spreken zullen het vooral de toneelspelers geweest zijn die de
boodschap overbrachten. Zo wordt de auteur bijvoorbeeld niet genoemd in de twee publieksreacties van Acolastus en Hypocrisis (paragraaf 3.5.2 en 9.5). Bij het lezen treedt de auteur meer op
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een groter deel van de stedelijke bevolking. Het lokale publiek dat bij een
opvoering van een Latijns toneelstuk aanwezig was zal vooral hebben bestaan
uit de humanistisch geschoolde, mannelijke elite, maar vrouwen en de lagere
klassen mogen niet uitgesloten worden: ze hadden net zo goed toegang tot de
opvoeringen, en vanwege de visuele component was Latijns toneel ook voor hen
tot op zekere hoogte goed te begrijpen.46 Tot zover de opvoeringen, vervolgens werden de Latijnse toneelstukken gedrukt en uitgegeven en konden zij in
principe de hele respublica literaria bereiken. De overgeleverde lezersreacties
doen vermoeden dat het vooral zijn collega’s, andere rectoren en docenten aan
Latijnse scholen, waren die zijn werk lazen, soms samen met hun leerlingen.47
Zo heeft Macropedius Acolastus gelezen en schrijft de Zeeuwse humanist Zovitius bijvoorbeeld dat hij het stuk klassikaal zou behandelen. De Zwitserse
docent Platter voerde Hypocrisis op met zijn leerlingen.48

1.4

Lokale opinieleiders en de ‘two-step flow’-theorie

Bloemendal & Van Dixhoorn kennen aan opinieleiders een redactionele functie toe.49 Ik wil deze redigerende rol van Gnapheus als opinieleider nader
belichten en laten zien hoe hij de oorspronkelijke boodschap van opiniemakers als Luther en Erasmus in zijn Latijnse drama’s naar zijn hand zet. In de
‘two-step flow’-theorie van Katz & Lazarsfeld spelen opinieleiders een vergelijkbare redactionele rol.50 De ‘two-step flow’-theorie is ontwikkeld in reactie op
de ‘one-step flow’-theorie, waarin de media een schijnbaar onbeperkte macht
hebben. De ‘two-step flow’-theorie kent de media juist een beperkte macht
toe en stelt dat mensen veel minder gemakkelijk te beı̈nvloeden zijn dan de
‘one-step flow’-theorie veronderstelt. De oorspronkelijke boodschap van de
opiniemakers, die vooral gebruik maken van de anonieme massamedia om hun
boodschap te verspreiden, wordt gefilterd door opinieleiders; alleen via hen
bereiken de massamedia het grote publiek.51
de voorgrond.
46
Dit in tegenstelling tot Fleurkens, die beweert dat er grote weerstand bestond tegen de totaal onverstaanbare Latijnse voorstellingen. Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 81. Zie
paragraaf 1.6.2.
47
Zie paragraaf 3.5.1.
48
Zie paragraaf 9.5.
49
Zie p. 17. Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 16-18.
50
Katz & Lazarsfeld, Personal influence. De ‘two-step ﬂow’-theorie is overigens weer opgenomen in het model van beperkte eﬀecten van Klapper dat in 1.6 wordt besproken. Zie ook op p. 3.
Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 32-37.
51
Dit proces dat de oorspronkelijke boodschap van de opiniemakers beknot, is tevens een van de
selectieprocessen (of intermediërende factoren of variabelen) in het model van beperkte eﬀecten.
Het wordt wel ‘selectief uitzenden’ genoemd. Oomkes, Communicatieleer , p. 37-40.
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Een opinieleider moet aan de volgende criteria voldoen: hij probeert mensen in zijn omgeving van een bepaald standpunt of ideologie te overtuigen en
hem wordt bij tijd en wijlen om advies gevraagd, want in zijn omgeving wordt
hij beschouwd als een autoriteit op een bepaald gebied (in dit geval het reformatorisch gedachtengoed).52 Het leidt geen twijfel dat Gnapheus anderen
van zijn denkbeelden probeerde te overtuigen. Vooral zijn Nederlandstalige
pamfletten zijn zeer uitgesproken, maar ook met zijn Latijnse humanistische
drama’s, die in de eerste plaats een didactische functie hebben, nam hij deel
aan het godsdienstdebat en verspreidde hij de ideeën van de grote reformatoren in eigen kring. Vraagt men hem ook om advies? Gnapheus was hoog
opgeleid en zeer goed op de hoogte van datgene waarover veel debatten gingen: reformatorische denkbeelden. Men zag hem inderdaad als een autoriteit
en raadgever op dat gebied: Gnapheus schrijft in zijn Tobias ende Lazarus dat
men hem vroeg een troostend werk te schrijven aan een weduwe van wie de
zoon het klooster verlaten had.53
In de ‘two-step flow’-theorie wordt aan opinieleiders een vrij grote macht
toegeschreven. Zij kunnen een bepaalde richting geven aan de informatie die
hun aangeleverd wordt, zij maken hun publiek ontvankelijk voor bepaalde
massamedia, en ze selecteren.54 Ze bepalen welke informatie doorgelaten wordt
en welke achtergehouden wordt, vooral wanneer hun achterban geen toegang
heeft tot dezelfde media.55 Als geschoolde humanist had Gnapheus behalve tot
de mondelinge communicatiekanalen, ook toegang tot geschreven en gedrukte
media in de volkstaal en het Latijn. Omdat deze voor een groot deel van de
bevolking onbegrijpelijk waren, kon Gnapheus hier bij uitstek een redigerende
taak op zich nemen.56
Bij het beantwoorden van de vraag naar de boodschap die Gnapheus in zijn
toneelstukken verwoordt en verbeeldt, zal ik proberen uitspraken te doen over
de redactionele functie die Gnapheus als opinieleider vervult. Dit is mogelijk
in die gevallen waar Gnapheus bronnen bekend zijn. Vooral in Acolastus en
Morosophus zijn specifieke teksten van Luther aan te wijzen die Gnapheus
gebruikt heeft bij het schrijven: Luthers De servo arbitrio en zijn voorwoord
52

De Boer & Brennecke, Media en publiek , p. 48.
Zie paragraaf 2.2.1. De uitspraak kan overigens ook toegeschreven worden aan humanistische
bescheidenheid.
54
Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 33.
55
Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 35-36, 71: ‘Opinion leaders who serve as
“gatekeepers” [‘or transmitter[s] of mass communication content’, p. 35-36] for followers otherwise
inaccessible to the media have shown to exercise a selective control over what communications do
or do not get trough the gate’.
56
Ik ga er dus van uit (in tegenstelling tot Fleurkens, zie p. 29) dat Latijnse toneelstukken
vanwege de visuele component ook voor het ongeletterde deel van de bevolking begrijpelijk en
toegankelijk waren. Ik zal laten zien dat de visuele onderdeel van Latijns toneel de semantische
hindernissen ondervangt en de taalbarrière verkleint (zie paragraaf 6.3, 9.4.2 en hoofdstuk 10).
53
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bij I Korintiërs in de Duitse Bijbelvertaling. Gnapheus heeft inderdaad een
eigen draai gegeven aan de oorspronkelijke boodschap van deze teksten.57

1.5

Het publiekseffect van Gnapheus’ Latijnse drama

Aan de hand van publieksreacties, oplage en verspreiding, en het model van
beperkte effecten, zal ik proberen een uitspraak te doen over het publiekseffect
van Gnapheus’ drama’s. Voordat ik verder inga op de manier waarop ik de
effectiviteit van Gnapheus’ toneelstukken zal proberen te meten, wil ik eerst
bekijken welk effect we nu precies kunnen verwachten. De zestiende-eeuwse
Latijnse komedies zouden vooral een didactische en moraliserende functie hebben.58 Deze opvatting wordt onderschreven door opmerkingen van de toneelschrijvers zelf in hun opdrachtbrieven, prologen en epilogen.59 Ook Gnapheus
schrijft in de preliminaria bij zijn toneelstukken vooral over de didactische en
moraliserende functie ervan. Zo schrijft hij tegen het einde van de opdracht
van Eloquentiae Triumphus aan bisschop Dantiscus:
Trouwens, over het onderwerp dat ik hier wilde behandelen, om kort
te gaan leert het dat een redenaar, zoals Quintilianus ook al zei, een
goed man moet zijn en dat de Welsprekendheid natuurlijk nooit
samen kan gaan met geestelijke verdorvenheden. Aangezien ook
Cicero meer dan eens getuigt dat de aanleg tot spreken stroomt uit
de innerlijke bronnen van wijsheid. Daarnaast brengen wij ook de
overwonnen Barbarij zelf op het toneel, om de schoolgaande jeugd
meer en meer in vuur en vlam te zetten met liefde voor een meer
gepolijste taalvaardigheid.60
En uit de opdracht en proloog van Morosophus blijkt wat de algemene christelijke moraal van het stuk is: opscheppen over kennis, kracht en rijkdom, zoals
de hoofdpersoon van het stuk doet, is ongepast.61 Het voornaamste publiek
57

Zie paragraaf 3.4.1, 7.5.2 en 7.5.3.
Voor Eloquentiae Triumphus en Hypocrisis heb ik niet gekeken hoe Gnapheus speciﬁeke bronnen bewerkt (bijvoorbeeld Erasmus’ Antibarbari); wel komen de denkbeelden van Luther en Erasmus meer algemeen ter sprake en ook hier heeft Gnapheus eigen accenten weten te leggen. Zie
paragraaf 5.5, 6.2 en 10.2.
58
Zie noot 1.
59
Voor een paar goede voorbeelden hiervan uit het werk van Macropedius en zijn opvolger
Laurimannus, zie Bloemendal, Spiegel, p. 36-37.
60
Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541), fol. A2v: ‘Caeterum argumenti quod tractandum
suscepimus, summa hoc docet, oratorem, ex Fabii sententia, virum bonum esse oportere, et Eloquentiam ipsam cum vitiis mentis minime posse misceri. Siquidem, et M. Tullius non uno loco
testatur, dicendi facultatem ex intimis sapientiae fontibus proﬂuere. Interim, et Barbariem ipsam
triumphatam inducimus, ut Scholasticam iuventutem ad politioris literaturae amorem magis atque
magis accendamus’.
61
Gnapheus, Morosophus, fol. A2r, A3v.
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van dit soort humanistische toneelstukken bestond uit intellectuelen die vaak
een universitaire opleiding genoten hadden of zelf ook de Latijnse school doorlopen hadden. Zij worden gemaand zich niet superieur te voelen, maar zich
juist te vernederen en te gedragen als een onwetend, nietig kind, alleen dan
kunnen ook zij zich verzekeren van een plaatsje in de hemel. De boodschap
zal ook bedoeld zijn voor zijn eigen leerlingen, de toekomstige bestuurlijke en
geestelijke elite.
Want dat we voor rijke vetzakken onze neus ophalen,
en opgeblazen, opschepperige geleerden hier proberen
belachelijk te maken, dat doen we namelijk hierom,
dat ze, wanneer ze zichzelf beter hebben leren kennen,
er eenmaal thuis achter komen dat ze niet de ijverige, slimme
en fantastische mannen zijn waarvoor ze doorgaan,
en dat ze van hun eigendunk afstappen en onverwijld
hun hoogmoed laten vallen.62
Deze didactische en moraliserende doelstellingen worden vaak ‘ingebed in een
al dan niet polemisch getint religieus kader, bepaald door de desbetreffende
opvattingen van de auteur’.63 Ook Gnapheus nam met zijn toneelstukken deel
aan het godsdienstdebat. Onder de onschuldige, algemeen aanvaarde morele
boodschap gaan controversiële godsdienstige opvattingen verborgen. Zo streefde hij met zijn Eloquentiae Triumphus en Morosophus niet alleen de didactische en moraliserende doeleinden na waarover hij in de opdracht en proloog
schreef, maar hij gebruikte de drama’s ook om lutherse opvattingen te verkondigen, en de meningen van katholieken en radicale hervormers te bestrijden.64
In Hypocrisis worden lutherse dogma’s gedramatiseerd; het stuk heeft wel een
didactische functie, maar één die verder reikt dan alleen het aanleren van Latijn.65 Acolastus wordt juist een neutraal stuk genoemd dat zowel katholieken
als sympathisanten met de reformatie aangesproken zou moeten hebben; de
uitleg van de parabel die de auteur in het stuk geeft, is ingebed in zowel een
katholiek als een evangeliserend kader.
Met zijn Latijnse drama’s kon Gnapheus dus ‘meningen verkondigen, bevestigen of bestrijden’ en hij kon ze gebruiken ‘voor instructie, informatievoorziening en verhoging van het kennisniveau van het publiek’.66 De herdruk van
62
Gnapheus, Morosophus, fol. A3v: ‘Quod naso enim crassos Mydas suspendimus / Et turgidos
vanosque quod ludibriis / Exercitamus hic Sophos, in hoc quidem / Fit, notiores ut sibi isti redditi,
/ Non esse se, quod audiunt, industrios, / Catos, viros et undecunque maximos / Id sentiant domi
et recedant a suo / Fastu, suas cristas remittant impigre [...]’.
63
Fleurkens, ‘Meer dan vrije expressie’, p. 76.
64
Zie paragraaf 7.5.3.
65
Zie paragraaf 9.4.3.
66
Bloemendal & Van Dixhoorn, “De scharpheit van een gladde tong”, p. 27.
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zijn Hypocrisis uit 1564 benutte hij in de afwikkeling van het ketterproces om
de aanklager Staphylus zwart te maken;67 zo zou het stuk ‘ingezet worden in
de strijd om het opinieleiderschap’.
De religieuze opvattingen die Gnapheus in zijn toneelstukken verkondigt,
bevestigt of bestrijdt zijn niet nieuw en de specifieke debatten waarbij hij aansluiting zoekt waren vaak al jaren over hun hoogtepunt heen. Zoals het een
opinieleider betaamt geeft Gnapheus de wijdverspreide en welbekende ideeën
van grote namen als Erasmus en Luther door aan zijn eigen achterban. Wel
geeft hij een eigen draai aan deze ideeën. Met Eloquentiae Triumphus bijvoorbeeld, dat voor het eerst uitgegeven werd in 1541, sluit hij aan bij de debatten
rond onderwijsvernieuwing die in Noord-Europa al rond de eeuwwisseling begonnen.68 In het toneelstuk prijst hij het humanistische onderwijsideaal van
Erasmus aan, maar Erasmus heeft het humanisme nooit op één lijn gesteld
met het lutheranisme, iets wat Gnapheus in het stuk wel doet.69

1.6

Het meten van het publiekseffect en het model van beperkte effecten

Publiekseffect is lastig meetbaar.70 Ook tegenwoordig zijn uitkomsten van
dergelijk onderzoek nog vaak onbetrouwbaar, laat staan in de vroegmoderne
periode waarvoor we natuurlijk geen opiniepeilingen kunnen houden en we
afhankelijk zijn van wat mensen honderden jaren geleden opgeschreven hebben en wat daar dan weer van overgeleverd is. Voor Gnapheus’ stukken is
weinig materiaal voorhanden dat kan helpen de vraag naar publiekseffect te
beantwoorden: er zijn weinig tot geen leesverslagen of ooggetuigenverslagen
van opvoeringen overgeleverd in bijvoorbeeld voorwoorden, correspondenties
of dagboeken, alleen van de lutherse theoloog Staphylus weten we dat hij Morosophus en Hypocrisis nauwkeurig heeft gelezen om de auteur op ketterse
dwalingen te kunnen betrappen.71 Maar zelfs als er al voldoende publieksreacties waren geweest, dan hadden we nog steeds nauwelijks iets over de
betrouwbaarheid ervan kunnen zeggen.72
Naast publieksreacties kan op grond van het aantal opvoeringen en herdrukken iets over het effect gezegd worden. Hoe vaker een toneelstuk opgevoerd
67

Zie paragraaf 9.6.
Zie paragraaf 5.4.
69
Zie paragraaf 5.6.
70
De Boer & Brennecke, Media en publiek , p. 32-38.
71
Voor de zeldzame reacties op Gnapheus’ toneel naar aanleiding van het lezen of een opvoering,
zie paragraaf 3.5.1, 3.5.2, 2.3.1 en 9.5. Zie ook Bloemendal, ‘Receptions and Impact’, p. 9, 11.
Voor Staphylus’ aanklachten, zie paragraaf 8.4.
72
De Boer & Brennecke, Media en publiek , p. 33. Bloemendal, ‘Receptions and Impact’, p.
7-8.
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werd of gedrukt werd, hoe groter het bereik en dus het effect geweest kan
zijn. Van Gnapheus’ toneelstukken zal Acolastus het grootste bereik gehad
hebben: er zijn meerdere opvoeringen bekend, talloze herdrukken (waaronder
veel roofdrukken) en ook vertalingen en bewerkingen. Eloquentiae Triumphus
is een goede tweede: Gnapheus liet het drie keer opvoeren en er zijn meerdere
drukken bekend, die steeds afgestemd werden op het nieuwe publiek.73
Omdat er voor Gnapheus’ Latijnse drama weinig publieksreacties over zijn,
maak ik voor het beantwoorden van de vraag naar het publiekseffect van zijn
toneelstukken en de strategieën waarmee hij dit effect probeerde te vergroten
ook gebruik van het model van de beperkte effecten (limited effects model )
van Klapper.74 Deze theorie is - net als de ‘two-step flow’-theorie - een antwoord op de ‘one-step flow’-theorie. Volgens de ‘one-step flow’-theorie zou
het bijwonen van een voorstelling van een van Gnapheus’ stukken een direct
effect moeten hebben op het theaterpubliek: het zou hen moeten bekeren en
ze zouden van zijn gelijk overtuigd raken. Het model van beperkte effecten
kent de media juist een beperkte macht toe en stelt dat mensen veel minder
gemakkelijk te beı̈nvloeden zijn dan de ‘one-step flow’-theorie veronderstelt.
Klapper heeft een aantal psychologische processen aangewezen die het effect
van de media in de weg staan.75 Hij spreekt van predisposition (‘vatbaarheid’
voor bepaalde opvattingen) en daarmee gepaard gaande processen als selective
exposure (‘selectieve blootstelling’), selective perception (‘selectieve waarneming’) en selective retention (‘selectief onthouden’). Bovendien speelt volgens
hem de sociale omgeving een grote rol. Mensen zullen niet snel afwijken van de
heersende normen en waarden binnen de eigen familie, vriendenkring, werkomgeving en andere officiële groepen waartoe ze behoren of willen behoren
(group-norms), ik denk hierbij aan literaire netwerken zoals de rederijkerskamers of de respublica literaria, of conventikels.
1.6.1

Psychologische selectieprocessen

Waar de ‘one-step flow’-theorie de media een grenzeloze macht geeft over het
publiek, daar spreekt het model van beperkte effecten liever over ‘minor change’ en van ‘reinforcement’, het versterken van bestaande ideeën of daar of vaste
vorm aan geven. De macht van de media wordt in de eerste plaats beperkt
73

Zie paragraaf 2.3.1.
Zelf spreekt Klapper overigens niet van ‘beperkte eﬀecten’, maar van minor change en reinforcement (‘versterking’): ‘media exposure reinforces and crystallizes more than it converts’,
Klapper, The Effects of Mass Communication, p. 19.
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In de communicatieleer worden deze processen wel ‘selectieprocessen’ genoemd, ‘intermediërende factoren’ of ‘intermediërende variabelen’. Oomkes, Communicatieleer . De Boer & Brennecke, Media en publiek .
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door ‘selectieve blootstelling’: mensen gaan zelf bewust op zoek naar informatie die aansluit bij hun eigen standpunten en zij mijden onwelkome informatie.
Bij het proces van selectieve blootstelling kunnen opinieleiders een doorslaggevende rol spelen: zij maken hun volgers alleen op bepaalde informatie attent
en geven beperkt informatie door.
Gnapheus was als opinieleider actief in de respublica literaria en in de evangelische beweging. Vanwege zijn bekendheid als sympathisant met de reformatie en zijn status als humanistisch auteur en toneelschrijver, zullen zijn
toeschouwers en lezers vooral in deze twee netwerken gezocht moeten worden.
Mensen die niet tot de respublica literaria of evangelische conventikels behoorden of wilden behoren, zullen minder snel geneigd zijn geweest Gnapheus’
voorstellingen bij te wonen of zijn stukken te lezen.76 De weinige publieksreacties die over zijn en een aantal andere bronnen lijken dit te beamen. De
lezersreacties laten zien dat de toneelstukken waarschijnlijk voornamelijk door
andere humanistische docenten en rectoren werden gelezen. Soms werden zijn
stukken door andere docenten in de klas behandeld of zelfs in het openbaar
opgevoerd.77 Waarschijnlijk waren de voorstellingen voor de hele stedelijke
bevolking toegankelijk, maar de bronnen noemen alleen de intellectuele elite,78 zoals de bisschop en humanistisch dichter Dantiscus en hertog Albert,
beschermheer van de bonae litterae.79
Wat gebeurt er wanneer mensen ondanks het principe van selectieve blootstelling toch geconfronteerd worden met informatie die niet met hun ideeën
strookt? Volgens Klapper treedt dan het principe van ‘selectief waarnemen
en onthouden’ in werking. Volgens dit principe zal het publiek niet alle informatie die ze aangereikt krijgen goed in zich op kunnen nemen. Mensen zien
vooral wat ze willen zien of waaraan ze gewend zijn. Ze hechten geen geloof
aan onwelkome informatie, of ze proberen die in overeenstemming te brengen
met hun eigen opvattingen. Net als opinieleiders kunnen ook zij de oorspronkelijke boodschap verdraaien. Klapper geeft een voorbeeld waarin cartoons
die rassendiscriminatie aan de kaak stelden door racistische mensen verkeerd
76
Ik beschouw de respublica literaria, zoals gezegd, niet alleen als het netwerk van de humanistisch geschoolde lezers van zijn Latijnse werk. Voor Gnapheus’ toneelstukken bestond de
respublica literaria in de eerste plaats uit iedereen die op de een of andere manier verbonden was
aan de Latijnse school: leerlingen, docenten, ouders, de bestuurlijke- en kerkelijke elite die de
scholen ﬁnancieel bijstonden. Daarnaast kon in principe de hele stedelijke bevolking de toneelvoorstellingen bijwonen, omdat ze op een voor iedereen toegankelijke, publieke plaats opgevoerd
werden. Het is echter aannemelijk dat alleen mensen die verbonden waren aan de Latijnse school,
die geı̈nteresseerd waren in het humanisme of de reformatie, de moeite namen om de stukken
daadwerkelijk te komen bekijken of te lezen. Zie paragraaf 1.1 en 1.3.
77
Zie paragraaf 3.5.1 en 9.5.
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Zie p. 19.
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Zie paragraaf 2.3.1 en 7.4.
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opgevat werden als ‘glorifications of pure American lineage’.80 Misschien is het
dus zelfs mogelijk dat katholieke toeschouwers het satirische drama Hypocrisis
zien als een verheerlijking van de Rooms-Katholieke Kerk die andersdenkenden
‘offert, slacht en ter dood brengt met bijl en vuur’.81
Maar de selectieprocessen werken niet altijd op deze manier. Hetzelfde toneelstuk Hypocrisis is naar mijn mening een keurig luthers stuk, dat in 1543
zonder enige ophef opgevoerd werd in het - eveneens lutherse - Koningsbergen. Toch ontwaarde de strikt lutherse aanklager Staphylus er allerlei ketterse
denkbeelden in, die andere lutheranen nooit opgevallen waren tijdens de voorstelling of bij het lezen van het toneelstuk, dat in 1544 gedrukt werd. Vanwege
een persoonlijke vete met Gnapheus, was Staphylus’ perspectief niet langer
zijn lutherse achtergrond, die hem immuun zou moeten maken voor andere
denkbeelden, maar zijn overtuiging dat Gnapheus een ketter was. Hij bekeek
alle informatie vanuit die invalshoek en ook wanneer het toneelstuk eigenlijk
niet met zijn ideeën over de auteur overeenkomt en lutherse dogma’s dramatiseert, ging het volgens Staphylus toch om ketterse denkbeelden. Hij zag alleen
wat hij wilde zien en verdraaide de lutherse boodschap van Hypocrisis.82
Daarnaast spelen groeperingen waartoe mensen zich rekenen een rol. Klapper stelt dat leden van een groep minder snel geneigd zijn om hun mening bij te
stellen als het desbetreffende onderwerp op dat moment actueel is (salient).83
De groepen die Klapper onderscheidt zijn familie, vriendenkring, werkomgeving en officiële groepen waartoe ze behoren of willen behoren. De laatste
categorie zal in mijn analyse de belangrijkste plaats innemen en ik denk hierbij vooral aan de verschillende stromingen binnen de evangelische beweging,
hun erediensten en discussiekringen (conventikels).
In zijn toneelstukken spreekt Gnapheus zich over het algemeen niet duidelijk uit voor of tegen bepaalde groeperingen. Hij schrijft vrij algemene stukken
en laat de belangrijkste geschilpunten tussen de verschillende stromingen binnen de evangelische beweging niet of nauwelijks aan bod te laten komen (zoals
het avondmaal en de kinderdoop). Hierdoor heeft zijn boodschap een grote
kans om voor een publiek met verschillende religieuze achtergronden acceptabel te zijn. Zelfs het katholicisme, dat het in Gnapheus’ Nederlandstalige
pamfletten zwaar te verduren krijgt, komt er in zijn Latijnse drama’s zonder
80
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al te veel kleerscheuren vanaf; alleen Hypocrisis is overduidelijk antikatholiek
en pro-luthers. Acolastus staat wat dat betreft lijnrecht tegenover Hypocrisis: het stuk had al een groot bereik omdat het vaak opgevoerd, herdrukt,
vertaald en bewerkt werd; maar omdat het zo neutraal is, is het stuk tevens
tegen de meeste psychologische barrières opgewassen en was het mede daarom
succesvol.
Aan de hand van deze ‘psychologische intermediërende factoren’ zal ik proberen het effect van het toneelwerk van Gnapheus nader te bepalen. Om
uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van zijn drama, moet worden
onderzocht welke groep vertegenwoordigd wordt in Gnapheus’ toneelstukken.84
Mensen die niet tot deze groep behoren en hun eigen denkbeelden dus niet in
de toneelstukken terugzien, zullen eerder geneigd zijn de drama’s te mijden,
zowel de opvoeringen als de gedrukte vorm, en de boodschap te weerspreken,
te verdringen of te verdraaien.
1.6.2

Latijns toneel en semantische hindernissen

Naast de psychologische selectieprocessen moet rekening gehouden worden met
semantische hindernissen, die de effectiviteit van de boodschap in de weg staan
omdat zender en ontvanger verschillende talen spreken of een ander jargon
gebruiken.85 Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden bij humanistische toneelstukken die in het Latijn geschreven zijn en opgevoerd werden
voor een Nederlands- of Duitstalig publiek, waarvan lang niet iedereen de Latijnse taal beheerst zal hebben. Fleurkens is van mening dat Latijns toneel
voor het overgrote deel van het publiek onbegrijpelijk was en beweert dat er
veel weerstand bestond tegen dit type toneel. Men kwam het publiek dat geen
Latijn kende tegemoet door de opvoeringen niet alleen in het Latijn, maar ook
- voor een deel of helemaal - in de volkstaal op te voeren.86
Dit gold absoluut niet voor de humanistisch geschoolde intellectuelen, de
lezers van Gnapheus’ toneelstukken, die ook, zoals ik heb laten zien, een belangrijk deel van de toeschouwers uitmaakten. Zij verstonden (en spraken)
vloeiend Latijn; het was de lingua franca onder de intellectuele elite - in de
universitaire wereld, en vaak ook onder ambassadeurs aan hoven. Maar ook
buiten de geschoolde elite verstonden relatief veel mensen redelijk Latijn. Latijn werd gebruikt in de katholieke eredienst en daarom zullen ook ongelet84
Voor deze werkwijze, zie paragraaf 1.7. Zie ook Drewes, ‘Het interpreteren van godsdienstige
spelen van zinne’; Waite, Reformers on Stage.
85
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86
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terden enige mondelinge kennis van het Latijn gehad hebben. Bovendien zal
ik aantonen dat de visuele component van Gnapheus’ toneelstukken er voor
zorgt dat ‘de belerende intentie van de voorstelling’ zeker wel ‘geëffectueerd
kon worden’.87 Dat zal ik doen door gebruikt te maken van de impliciete regieaanwijzingen en kennis van de vroegmoderne theaterpraktijk.88 Net als het
klassiek Griekse en Romeinse drama kent het vroegmoderne toneel vrijwel geen
expliciete regieaanwijzingen buiten het vermelden van de spreker; wel staan de
stukken vol impliciete regieaanwijzingen.89 Impliciete regieaanwijzingen zijn
aanwijzingen voor de opvoering die in het script zelf staan. Ze maken deel uit
van de tekst zoals die op het toneel uitgesproken werd. Ze geven informatie
over het opkomen en afgaan van spelers, kostuums, handelingen die op het
toneel uitgevoerd moeten worden, rekwisieten, decor, gebaren en gemoedstoestand.90 Uit de volgende passage blijkt bijvoorbeeld uit dat Ate en Alecto (die
zich vermomd hebben als Godsdienst en Leer, twee dienaressen van Hypocrisis), op dat moment op moeten komen; dat ze Hypocrisis vol eerbied moeten
benaderen; en dat Hypocrisis er maar bedrukt uitziet.
HYPOCRISIS: ‘Maar dat treft, kijk, Godsdienst komt mij al tegemoet,
samen met Leer. Ik zal ze aanspreken’.
ATE: ‘Zie je onze “vrouwe”? We moeten haar alle eer bewijzen’.
HYPOCRISIS: ‘Goedendag, mijn beste dienaressen’.
ATE: ‘Goedendag, vrouwe’. HYPOCRISIS: ‘Was het maar een
“goede” dag’.
ATE: ‘Ach, waarom ben je bedroefd?’ ALECTO: ‘Mevrouw is bedroefd?’91
Ook de religieuze boodschap werd met visuele middelen ondersteund, en zo
overgebracht op dat deel van het publiek dat het Latijn niet machtig was.92
Gnapheus werkt veel met tegenstellingen tussen goede en slechte personages,
die vaak verschillende religieuze groeperingen vertegenwoordigen. Zo zet hij
katholieken en evangelisch gelovigen, lutheranen en radicale hervormers, verlichters en barbaren, scholastici en humanisten tegen over elkaar. De antithese
87
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komt vaak terug in de kostuums, de verwisseling van de kostuums en het decorgebruik,93 zodat de boodschap ook begrijpelijk was voor mensen die niet
alles even goed konden verstaan door de semantische hindernissen of door de
fysieke belemmeringen die in de volgende paragraaf ter sprake komen.
1.6.3

Openluchtvoorstellingen en fysieke belemmeringen

De visuele argumentatie en andere retorische middelen spelen ook een grote rol
bij het ondervangen van de fysieke belemmeringen.94 Vooral bij de opvoeringen
van Gnapheus’ toneelstukken, die vaak in de open lucht plaatsvonden zoals
de opvoering van Hypocrisis in Bazel,95 zal de fysieke ruis erg groot geweest
zijn. Een opvoering is vluchtig en als de aandacht ook maar even verslapt
kan een cruciale passage alweer voorbij en afgelopen zijn. Ook zal de afleiding
groot geweest zijn; de voorstelling in Bazel werd bijvoorbeeld onderbroken
door regenbuien. In Eloquentiae Triumphus en Morosophus is de onderliggende
religieuze boodschap vervat in één enkele sleutelpassage.96 De kans is groot
dat de verborgen betekenis tijdens een buitenvoorstelling ook daadwerkelijk
verborgen blijft.
Dit geldt niet voor het lezen van geschreven of gedrukte versies van de
drama’s, al zouden de fysieke belemmeringen hier een onleesbaar handschrift
of veel zetfouten kunnen zijn. De toneelstukken die opgevoerd werden tijdens
de beruchte Gentse rederijkerswedstrijd van 1539 en die altijd gewaagd en
controversieel genoemd worden, werden pas gecensureerd nadat ze uitgegeven
waren en zorgvuldig onder de loep genomen konden worden.97 Ook Gnapheus
raakt in de problemen omdat zijn aanklager de gedrukte versie van Morosophus
en Hypocrisis aan een grondig onderzoek onderwerpt, waarbij precies genoteerd
93
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werd op welke folia ketterse denkbeelden gevonden konden worden en ook
passages geciteerd worden; de opvoeringen van de stukken heeft Staphylus
niet bijgewoond. Om te kijken of Gnapheus’ toneelstukken opgewassen zijn
tegen de semantische en fysieke belemmeringen die vooral een opvoering met
zich meebrengt, is een retorische analyse van de toneelstukken nodig, waarbij
de visuele component van toneel niet vergeten mag worden.

1.7

Ideologiekritiek en intertekstualiteit

Gnapheus nam met zijn toneelstukken en andere werk deel aan het zestiendeeeuwse godsdienstdebat. Ik richt me vooral op de manier waarop hij de publieke opinie probeerde te beı̈nvloeden door zijn Latijnse drama’s. Klapper
wees erop dat mensen hun eigen opvattingen vrijwel nooit helemaal overboord
gooien of zich laten ompraten tot een andere overtuiging.98 Wel willen ze hun
mening nog wel eens bijstellen op kleine punten die niet echt ter zake doen
(minor change). Het meest gebruikelijke effect dat hij waarnam is bevestiging
van al bestaande oordelen (reinforcement). Om de ontvankelijkheid van toeschouwers en lezers met verschillende achtergronden nader te bepalen, wil ik
bekijken welke stromingen binnen de evangelische beweging vertegenwoordigd
worden in de boodschap die Gnapheus met zijn toneelstukken verspreidt. Ik
wil antwoord geven op de vragen welke godsdienstige groeperingen de aandacht
krijgen, in positieve en negatieve zin, en welke gepasseerd worden.
Mijn voornaamste instrument is daarom de ideologiekritiek, waarbij literaire teksten gezien worden als uitingen van heersende ideologieën.99 Daarbij kan
gekeken worden naar de verhoudingen tussen rassen, seksen, generaties, tussen verschillende sociaal-economische groeperingen of tussen bevolkingsgroepen van verschillende religieuze overtuiging.100 In de periode van de Reformatie speelt de ideologische strijd zich voornamelijk af op godsdienstig gebied. De
rolverdeling tussen verschillende religieuze groeperingen biedt dan ook veruit
de meeste mogelijkheden voor onderzoek naar Gnapheus’ toneel en publieke
opinievorming. Ik zal dan ook vooral de verhoudingen tussen de verschillende
godsdienstige groeperingen uiteenrafelen.101
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Zie paragraaf 1.6.
Van Luxemburg, Bal & Weststeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap, p. 97-104. Korsten,
Lessen in literatuur , p. 80-82. Foss, Rhetorical Criticism, p. 239-248. Van Alphen & Meijer,
De canon onder vuur , p. 8-17.
100
Voor een voorbeeld van een zogeheten marxistische- en feministische tekstanalyse, waarbij respectievelijk gelet wordt op de rolverdeling tussen verschillende sociaal-economische groeperingen
en die tussen man en vrouw, zie Van Luxemburg, Bal & Weststeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap, p. 104-107.
101
Voor Eloquentiae Triumphus bekijk ik ook de rolverdeling tussen man en vrouw. Over het
algemeen zijn personiﬁcaties overeenkomstig het geslacht van hun Latijnse naam vrouwelijk. Gna99
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Tijdens de Reformatie moest vooral de Rooms-Katholieke Kerk het ontgelden, maar ook binnen de evangelische beweging zelf woedde een ideologische
strijd, waarbij vooral de ‘radicale hervormers’ zoals de dopers negatief afgeschilderd werden. Het beeld van de Kerk en van bepaalde stromingen binnen de
evangelische beweging, zoals dat in de eerste helft van de zestiende eeuw werd
neergezet in geschreven en gedrukte bronnen (onder meer nieuwsprenten), in
liederen en preken, rituelen en theater, zorgde ervoor dat de discriminatie van
katholieken en de vervolging van andere minderheden gerechtvaardigd werden.
Ik zal bekijken hoe Gnapheus zich vóór bepaalde religieuze stromingen
(ideologieën) uitsprak en hoe hij andere stromingen, of bepaalde punten binnen
dezelfde stroming, bekritiseerde. Ik zal laten zien dat hij bewust of onbewust
gebruik maakt van dezelfde stereotiepe rolverdeling van katholieke, lutherse
en radicale personages die gangbaar is in het godsdienstdebat. In Hypocrisis
wordt de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld verbonden met het demonische
en de Antichrist, zoals ook in Luthers geschriften en in reformatorische prenten
gebeurde.102
Intertekstualiteit is dus een belangrijk instrument bij de analyse om te laten zien dat de toneelstukken slechts een voorbeeld zijn van wat er in veel
media gebeurt. Het gaat mij daarbij niet alleen om gemakkelijk herkenbare
verwijzingen naar de Bijbel of om bewust ingebrachte ontleningen uit eigentijds humanistisch werk van bijvoorbeeld Erasmus, dat duidelijk doorklinkt in
Gnapheus’ Eloquentiae Triumphus en Morosophus. Het gaat me al helemaal
niet om citaten uit de klassieke literatuur en de Romeinse komedie, omdat die
vrij weinig toevoegen aan het begrip van de reformatorische boodschap. Maar
ik ben vooral geı̈nteresseerd in de veel moeilijker te traceren ‘cultuurteksten’ in
de zin van Meijer, dat wil zeggen de ‘conventies van representatie en cultureel
ingeburgerde wijzen van zien en denken, waarvan de bronnen verloren zijn’.103
Ik denk hierbij aan de bovengenoemde parallellen met reformatorische spotprenten, maar ook aan het gebruik van conventionele scènes en stereotiepe
personages uit Gnapheus’ eigentijdse volkstalige toneel.104
Aan de hand van representatieve voorbeelden uit zestiende-eeuwse schriftelijke, visuele en performatieve media waarin dezelfde welbekende motieven
pheus brengt veel vrouwelijke personages op het toneel, zoals Sophia (‘Wijsheid’) en Poenitentia
(‘Berouw’), maar hij maakt één uitzondering: het vrouwelijke ‘Barbaries’ is een mannelijk personage. Hier moet het dus, anders dan bij de andere personiﬁcaties, om een bewuste keuze voor het
mannelijk geslacht gaan. Zie paragraaf 5.5.1. Gnapheus’ toneelstukken bieden verder overigens
maar weinig aanknopingspunten voor deze vorm van ideologiekritiek.
102
Zie paragraaf 10.4. Zie ook Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’. Voor het beeldmateriaal maak
ik gebruik van het lutherse propagandamateriaal dat door Scribner uitgebreid gedocumenteerd is.
Scribner, For the Sake of Simple Folk .
103
Meijer, In tekst gevat, p. 33.
104
Zie hoofdstuk 4 en 10.
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voorkomen als in Gnapheus’ stukken, wordt duidelijk dat er een bepaald, namelijk reformatorisch, vertoog bestond,105 waaruit ook de toneelschrijver Gnapheus putte en waaraan hij zijn bijdrage leverde. Ik zal bekijken in hoeverre
Gnapheus zich aansluit bij dit vertoog en zo al dan niet bewust bijdraagt aan
de negatieve beeldvorming van katholieken en radicale hervormers, waartoe hij
zelf overigens ook vaak gerekend wordt.
Aangezien ik ook zal onderzoeken met welke overtuigingsstrategieën Gnapheus zijn reformatorische boodschap propageert, wordt de ideologiekritiek en
de intertekstuele benadering aangevuld met een retorische analyse. Ik zal me
daarbij concentreren op passages die van essentieel belang zijn voor de interpretatie van het toneelstuk; als deze passages door het gebruik van stijlfiguren
des te duidelijker over het voetlicht gebracht worden, zal dat de overdracht
van de reformatorische boodschap ten goede komen.
De allegorie is een van de belangrijkste retorische middelen die Gnapheus
in zijn toneelstukken gebruikt. Tevens is de allegorie het belangrijkste kenmerk van het zestiende-eeuwse volkstalige toneel waarmee Gnapheus’ Latijnse
drama’s grote overeenkomsten vertonen.106 De allegorie heeft een didactische en mnemonische functie. Zestiende-eeuwse toneelschrijvers en regisseurs
maakten bewust en doordacht gebruik van de speelruimte van rekwisieten en
van het uiterlijk (kostuums en attributen), de gebaren en handelingen van de
personages, door deze non-verbale elementen een allegorische bijbetekenis te
geven. Daardoor werd het effect van het gesproken woord en de reformatorische boodschap versterkt. Met de intertekstuele benadering zal ik laten zien
dat Gnapheus dezelfde allegorieën gebruikt die ook in andere media voorkomen. Tevens maakt hij gebruik van de zogenoemde ‘binaire oppositie’, een
vaak onderbewust wij-zij-denken, dat tot uitdrukking komt in een antithetische structuur: evangelisch/katholiek, goed/fout, christelijk/duivels, etc. De
term is afkomstig uit de ideologiekritiek en wordt vooral gebruikt in analyses van de rolverdeling tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische
afkomst in de koloniale literatuur en cultuur.

1.8

Conclusie

In de komende hoofdstukken zal ik Gnapheus’ toneelstukken verbinden aan
bepaalde kwesties binnen het godsdienstdebat en ik zal bekijken welke boodschap hij propageert en welke groeperingen hij daarmee vertegenwoordigt. Ik
zal zijn redigerende rol als opinieleider steeds weer belichten en ik zal laten zien
105
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Voor deze invulling van vertoog, zie Meijer, In tekst gevat, p. 33-35.
Zie paragraaf 4.3. Zie ook Ramakers, ‘Dutch Allegorical Theatre’.
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hoe hij de oorspronkelijke boodschap van opiniemakers als Luther en Erasmus
in Morosophus en Eloquentiae Triumphus naar zijn hand zet. Aan de hand van
publieksreacties, oplage en verspreiding, en het model van beperkte effecten
zal ik proberen een uitspraak te doen over het publiekseffect van Gnapheus’ drama’s. Ik zal bekijken met welke overtuigingsstrategieën Gnapheus de
belemmeringen die de effectiviteit van zijn boodschap in de weg staan - de
vooroordelen die leven bij zijn publiek, de Latijnse taal, en een sporadische
regenbui - te lijf gaat.
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