
. HOOFDSTUK III 

HET SCHOOLDRAMA 
Zie ·vo6r _voetnoten uit dit ~pofdstuk p~gina.'s 64-65 

A. Algemene orientatie inzake betekenis, doel. functies en 
uitgebreidheid van de schooldramatiek 

.a Inleiding" 

. Hoewel de schooljeugd in de eeuwen v66r het humanisme ken
nis· nam van dramatisc~e werken en meewerkte bij uitvoeringen, is hun 
aandeel specif!ek bij het schooldrama onder invloed van het humimisme. 
Met het schooldrama heeft een bijzondere pedagogisch-didactische acti"' 
viteit zijn intrede gedaan in het schoolleven. Het uitvoeren van stukken 
is niet meer, zoals vroeger wel het geval was, een aangelegenheid voor 
buiten de school, maar vormt nu een integrerend bestanddeel van de 
schoolprogramma1s. Het leren en uitvoeren van de stuk:ken is een leer
activiteit in de scholen met en naast andere.· 

Uit een verscheidenheid van aanbevelingen om in de scholen te 
dramatiseren kan worden afgelei¢1 dat de voorstanders een'pedagogisch-
didactisch doel voor ogen hadden. · 

De pedagogisch bepaald~ ·aanbevelingen betref:i'en vooral de ze
delijke, godsdienstige en esthetische waarde van de dramatische werken. 
De didactische verdiensten worden vooral gezocht in de voor de leer
lingen aantrekkelijke v6rm. In het schooldrama kon een zekere leer
sleur worden doorbroken. 

Uit de aandacht die het schooldrama heeft gekregen van letter-
. kundige zijde is af te rleiden dat deze specifieke schoolactiviteit een 
bijzondere cultuur-historische waarde heeft gehad. We noemen in dit 
verb and alleen maar ·het werk van Minderaa over de "Acolastus" van 
Gnapheus. ( 1) 

· Over de betekenis en uitgebreidheid van de s.chooldramatiek 
laat Riedel zich positief uit, (2) "Eeuwen lang", zegt hij, "waren de 
scholen de plaatsen waar publiek en regelmatig dramatische opvoer.ingen 
plaats vonden. De schooluitvoeringen hebben de lust voor het toneel 
aangew akkerd, Door die opvoeringen werden belangrijke pedagogen en 
theologen bij dit werk betrokken. Ook de school-boekdrukker en boek
handelaar werden erbij betrokken. Uit de schoolopvoeringen heeft, al.: 
dus Riedel, het gehele Duitse theaterwezen zich ontwikkeld. Vooral in 
Noord-Duitsland hebben veel schoolopvoeringen plaats gevonden. Zo 
belangrijk zijn de schoolko:rn,edies geweest, ~at een diepgaand onder-
zoek naar deze schoolactiviteit wordt aanbevolen. . · · . 

Over de betekenis van het schooldrama worden we in werken 
over historische pedagogiek en didactiek, karig gefnform~erd, Zo gaat 
Brubacher, als hij handelt_over de methoden van instructie, aan de 
dramatische leervorm voorbij. (3) Hetzelfde geldt van Boyd (4) en van 
Rombuts. (5) . · 

Knabe heeft een enigszins oriE!nterEmd artikel geschreven over 
het schooldrama. Zijn literatuurverwijzingen zijn indicatief voor de 
betekenis ~n uitgebreidheid van het schooldrama. (6) Ook Lange wijdde 
er een artikel aan en liet de grote betekenis voor het schoolleven uit
komen. (7) We zijn bij_ onze onderzoekingen vooral aangewezen op bron::-
nen die va~; histo'risch-literaire aard zijn. . . 

··b. 1 Algemene kenmerken· van het schooldrama 

In de eerste plaats moeten we bij de beriaming 
II SChooldt-ama" !etten Op het doel: Sch66ldoel, 
Het leren en dramatisch vertolken van de (meestal) nieuw-Latijnse 
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teksten .. ging het schoolbestek niet·te boven, De stukken werden dikwijls 
door de rector of een praeceptor geschreven, Vfe hebben dus met leer-
stof voor de jeugd van de Latijnse scholen te doen, ' · 
Zo 1n geleerd, ingestudeer.d stuk, werd'.meestal opgevoerd in een school..: 
lokaal. van flinke afmetingen·, ook wel in een grotere .zaal van het raad-. 
huis·. Bij een publieke opvoering war~n de ouders aanwezig. · Zij konden 
op deze wijze de prestaties van hun.kinderen·ozien. · · 
De rector assisteerde bij uitleg en uitspraak, maar was geen ber.oeps-
regisseu.r. . . · . 
· Met de.ze uitgesproken school-activiteit beoogden de leermees-
ters de leerlingen intellectueel en esthetisch te vorm~n. Ouders die op 
een promotiedag werden uitgenodigd, konden zich ervan· overtuigen, dat 
hun kind grote geheugenprestaties kon leveren en in m6oi Latijn kon · 

·spreken, . · · 
Bij het schooldrama was de toeleg beslist niet: publiek verma

ken. Dat deed de volkskomedie. Uiteraard leerden de schoolleerlingen 
op deze wijze wel spelen. Vanwege hun dramatiserende ·geschiktheid 
nameD. ze buiten de school wel deel aan volkskomedies •. · 

Een belangrijke ontwikkeling bij het schooldrama is de ver
vanging van Latijnse teksten door de landstaal, Rierbij heeft ae door
werking van de reformatie in de kerk een beslissende rol gespeeld. 
Met die taalverandering ging gepaard verandering van leerstofkeuze: 
vooral aan de bijbel ontleende stof kreeg voorkeur. Ook kon men nu .eeri 
breder publiek aanspreken bij de opvoeringen, Ret volk verstond immers 
-wel de landstaal maar niet het Latijn. 
Trouwens, men wilde met de dramatisch bewerkte bijbelse stof graag 
een breed publiek bereiken. Ret schooldrama werd zodoende niet aileen 
vormingsmiddel voor qe schooljeugd, maar ook zedelijk-godsdienstig · 
bepaald opvoedingsmiddel voor het v6lk. . 

Naarmate het interne schooldoel verschraalde werd het 11 spe
len11 meer vermaak voor de j eugd en werd het meer incident eel beoe
fend. Dan komt de pedagogisch-didactische bedoeling ook wat op de 
achtergrond te staan, Ret schooldrama tendeert dan steeds meer. naar 
het volksdrama dat effectbejag zoekt, realistisch ensceneert, .. handelt 
naar de wens en de wil van het brede publiek, · 

Zo is de ·betekenis van het schooldrama nauw verbonden met 
het doel dat men ermee beoogt en met de keuze van de leerst6f. Een 
en ander is bepalend voor de dramaturgische v6rmgeving, 

b 2 Over de betekenis van het schooldrama 

In grote trekken kunnen we de betekenis van het school
drama, zoals het inzonderheid vanaf de 15de eeuw tot de tijd van de 
30-jarige oorlog heeft gebloeid, als volgt noteren: . · 

De leerlingen kwamen in aanraking met klassieke 11wijsheid11 en 
, met bfjbelse stof, gehuld in een klassiek kleed. Zij kregen een buiten
gewone training in het leren en opzeggen van veelsoortige teksten. 
Naast 6nqerrichtsdidactiek hebben we hier met v6rmingsdidactiek te 
maken: de scholieren leerden zich uiten, verwierven 'vrijmoedigheid in 
het spreken, maakten zich goede omgangsvormen eigen, Beoefening 
van deze voordrachtskunst maakte de schoolactiviteiten aaritrekkelijker. 

Door deze leervorm ontstond emulatie: er had voortdurend se
lectie van leerlingen plaats. 

Met de invoering van het schooldrama heeft een spe.ciek spel- · 
element zijn intrede in de school gedaan. 

Door publieke opvoeringen, waarbij ouders en autoriteiten aan
wezig waren, werd het.meeleven met de school bevorderd. 
Veel stukken die door scholieren en studenten werden opgevoerd, droe
gen een volksopvoedend karakter. Vooral de polemische stukken van 
reformatorisch gezinden zetten de geesten'.in beweging en wisten de ge
wetens wakker te schudden. 
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De schooldramatiek heeft grote betekenis gehad voor de ont
wikkeling van de toneelkunst. Tevens geraakten de mysterie en heili
genspelen op de achtergrond. 

· Vermenging van bijbelse en profana leerstof werd in de hand 
gewerkt door acceptatie van de dramatische v6rmgeving. De zedelijk
godsdienstige vorming van de scholieren werd er mede door bepaald. 

Tenslotte: in het schooldrama hebben we te doen met de dialo
gische leervorm. 

b 3 Over de uitgebreidheid van de schooldramatiek 

Een poging om de uitgebreidheid van het schooldrama 
vast te stellen stuit op verschillende moeilijkheden. 
Allereerst moeten we in aanmerking nemen dat veel stukken, geschre
ven door rectoren en praeceptoren, bestemd waren voor particulier 
schoolgebruik, Alleen stukken die vanwege de literaire of godsdienstige 
waarde urtblonken, kwamen op de markt. Door bovengenoemde omstan
digheid kan worden aangenomen dat het aantal stukken aanmerkelijk 
hoger is dan men op grond van overgeleverde werken zou denken. 
De stukken, bestemd voor particulier schoolgebruik, hadden evenwel 
grote pedagogisch-didactische waarde. De schrijver had rekening ge
houden met het niveau van de klas en met individuele mogelijkheden. 

In de tweede plaats dient erop te worden gewezen dat veel 
stukken verloren zijn gegaan. Vele werden vernietigd, omdat ze op de 
index waren g'eplaatst. Dit betrof de scherp-polemische stukken van re
formatorisch gezinden. 

Verder behoort het tot de zeldzaamheden, dat een school de 
frekwentie van de dramatische opvoeringen en activiteiten van de klas 
vastlegde. 
Van publieke opvoeringen weten we meer. Uit raadsprotokollen en oude 
stadsrekeningen kunnen we lezen van onkosten die aan de uitvoeringen 
Werden besteed. 
Hierbij moeten we bedenken dat het bij .deze steun van de overheid stuk
ken betrof, die in de volkstaal waren geschreven, Latijnse ~?tukken, 
-niet geschikt voor een breed publiek, kwamen dus veel minder in de 
publiciteit. Toch is het zonder meer duidelijk, dat het instuderen van 
e·en Latijns of Grieks stuk intensieve schoolactiviteiten veronderstelt._ 

Bovengenoemde moeilijkheden en omstandigheden ten spijt, 
kan evenwel alleen al een overzichtskaart van Werner Zirus, opgeno
men in de "Deutscher Kulturatlas" (8), ons onder de indruk brengen 
van de uitgebreidheid van de schooldramatiek. Op deze kaart is een 
groot aantal Duitse steden vermeld, ·die het Latijnse schooltheater of 
(en) het studententoneel kenden. Centra treffen we aan in de Elzas, 
Saksen en Noord-Duitsland. Enkele steden zijn: Straszburg, Zwickau, 
Grimma, Leipzig, Hamburg, Rostock, Elbing. 
Ook de reformatorisch gezinde universiteitssteden Heidelberg en Wit
tenberg behoorden hiertoe. Hier treffen we enkele haarden aan voor de 
verwerking van bijbelse stof in schooldrama's. 

De snelle groei van de schooldrainatiek in de tweede helft van 
de 15de en in de 16de eeuw is toe te schrijven aan de invloed van de 
broeders des gemenen levens en de reformatie in de kerk. 

Over de betekenis van de broeders des gemenen levens, ook 
wel Gregorianen of Hieronymianen genoemd, is uityoerig geschreven. 
Zij vingen in hun hospitia vaganten op, verleenden hulp bij de studie en 
zetten hun stempel op veel scholen, Zij zijn het vooral geweest die de 
humanistische geest in de schoolwereld brachten en opvoeding en onder
wijs als zodanig befnvloedden. Vooral in Nederland, Noord-Duitsland 
en West-Duitsland zijn zij het geweest die de humanistische wijze van 
behandeling van de klassieken hebben ingeleid. (9) 
Kaemmel (10) ·rertelt ons dat zij de eersten waren die de studenten aan-
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spoorden om naar Italie te ga<;m, Delprat (11) schetste de betekenis van 
verschillende fraterhuizen van de Gregorianen. · Ook toonde hij aan, dat 
er nauwe relaties bestonden tussen de fraterhuizen en scholen in Neder-
land en Noord- en West-Duitsland. · 

Doordat een zeer groot aantal scholen pnder hun irivloed stond 
(Kaernmel noemt o. a. Gebt, Brussel, Leuven, Osnabruck., Luik, 
Mechelen, Cambrai, Emmer;ik, Wezel, Keulen, Trier,. Munster, Mar
burg, Herford, Dortmund; Kassel, Rostock, Kulm, Magdeburg), en 
een groot aantal prominente figureri. hun vorming aan een broeders.chool 
ontvingen, kan de betek.enis van deze broeders moeilijk worden.over- · 
schat. Voor het onderwijs bekende personen als Erasmus, Hegius, 
Murmellius, Macropedius, Gnapheus; Sturm waren mede door hen ge
·vormd. 

De Hieronymianen hadden een bijzondere interesse voor de 
Latijnse taal, Dit had tot gevolg, dat zij hun pupillen in aanraking 
brachten met klassieke leerstof en·vormgeving. Door hun toedoen 
groeide er belangstelling voor rhetoriek en dialektiek, die b. v. in de 
werken van Terentius en Plautus gestalte hadden gekregen. Zo kon het . 
schooldrama uitgroeien tot een belangrijk humanistisch vormingsmiddel. 

De uitbreiding van de schooldramatiek is vooral toe 'te schrij-· 
ven aan de Hieronymianen die :i.n Deventer hun centrum hadden. Hier 
werden voor het eerst in Nederland de teksten van stukken van Plautus 
en Seneca uitgegeveri,. Hier vonden de eerste opvoeringen plaats van 
Romeinse drama's in de L tijnse taal. (12) Niettegenstaande hun le-' 

· vensernst vonden zij het doelmatig, af en toe een stuk op te voeren. 
(13) De fraters lieten de scholieren meermalen toneelvoorstellingen 
houden in hun eigen gebouwen of op de markt. (14) In Deventer werd. 
reeds in 1347 een jeugdopvoering gegeven. Ook van andere steden in 
ons land lezen we van opvoe:dngen. (15) Zo hield men in .Alkmaar in ·· 
1564, onder leiding van de schoolleraar, een vertoning van "Din histo
rie van de rijcke man en Lazarus". De regisseur ontving hiervoor vijf 
gulden, hoven de kosten die hij in t 1 ageren" had gehad. (16) . · · : · 

, Evenwel, bij alle ijver voor schooldramatiek was er ook tegen-
stand. Dit was b. v. het ge\ral in Leuven, waar onder leiding van·Bar
landus, Terentius·1 stukken door studenten werden opge·voerd. Een hier 
gespeeld stuk "Hecyra" was vergezeld van een leerlingendialoog, ·waar
in het. spelen van komedies werd aanbevolen en met tegenstander~ werd 
gespot. · · 

De Nederlandse fraterscholen trokken veelleerlingen aan uit 
het buitenland. (Noord-Duitsland, de Rijnstreken)·In aanmerking geno
men dat het aantl:J.]. l~erlingen van toen dat van menige· middelbare 
school van heden, te hoven gaat, is de invloed van het Nederlandse 
schoolwezen gr6ot te noemen. Die invloed werd versterkt doordat de 

· scholen onder leiding van de fraters of door hun toedoen, boekdruk
centra waren. Fraters, geassisteerd door jeugdige studerenden; fun
geerden ook als typografen, Zij animeerden de uitgave van Latijnse 
en Griekse dramatische werken, 

Bij de uitbreiding van de schooldramatiek kunnen we voorname
lijk twee cultuur-historische lijnen zien. De ene lijn gaat vanuit Deven
ter naar het zuiden:·Leuven, Luik en Straatsburg zijn hiervan· voo.rbeel
den, Een bekend onderwijsman was Sturm 1n Straatsburg • .Als leerling . 
van de school van Luik nam hij deel aan schooluitvoeringen. '{17,} Zijn 
voorliefde voor ''spelen", die hier was gewekt, w_erkte hij bij school
hervormingen in Straatsburg uit. · 
Daarnaast was er een noordelijk gerichte lijn te zien, De beroemde 
Gnapheus of Willem de Volder, was opgegroe.id in de school van de 
fraters. Hij studeerde in KeulenEm Leu.ven .. -~Ais aanhanger van de Re
formatie .vluchtte hij ilit Nederland naar ·Pruisen, In Elbing werkte hij 
als rector aan het gymnasium. Gnapheus is eim der meest invloedrijke 
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schooldramaturgen geweest, die het gebruik van bijbelse stof animeerde. 
Zijn "Acolastus" werd het startsein voor het op grote schaal pasklaar 
maken van de bfjbelse ·gegevens en geschiedenissen voor dramatische 
bewerking, 

Voorstanders van de Reformatie, bezield met grote ijver voor 
de uitbreiding van de leer naar de bijbel, grepen de dramatische leer
vorm aan, om hun godsdienstig doel gestalte te geven. 
Voor een bredere ori~ntatie met betrekking tot de uitbreiding van de 
schooldramatiek in bovengenoemde zin, verwijzen we naar Barnikol 
(18}, Wildenhabn (19), Cramer (20) en Levinger (21}. 

c Het dramatiseren van bijbelse stof; karakter en doel 

Onder invloed van het Nederlandse humanistische school"
drama bloeide in Europa, en vooral in het Luthersgezinde Duitsland, · 
het bijbelse schooldrama op. Als in ons land omstreeks 1530 het hoog
tepunt van de humanistische schooldramatiek is te zien, zet de Refor
matie zich met kracht door. Dit was van grote invloed op het schoolwe
zen. Het schoolwezen onderging niet aileen uitbreiding, maar veran
derde ook van karakter. In tegenstelling tot het humanisme, dat naar de 
klassieken greep, kwam bij reformatorisch gezinden iri de. eerste plaats 
de bijbel als de bron naar voren. Daarom bezon men zich in deze 
kringen erop, hoe men het godsdienstonderwijs in goede banen'zou kun-
nen leiden. · 

Het ·reformatorisch elan was vergezeld van een sterk roepings
besef. Men wilde het evangelie bekend maken aail brede bevolkingslagen. 
Het ambt aller·gelovigen moest worden gemobiliseerd. 
Intensief was de strijd tegen de Roomse kerk. Daa:rbij kwam aan de 
orde de onbijbelse leer en het niet-christelijke leven-

Welm, die strijd was ook op de planken te zien. Met de groei 
van het protestantse schoolwezen onder invloed van Luther onderging 
de methodiek een wijziging: 1n en v6or de scholen werd bijbelse stof 
verwerkt in een dramaturgisch kleed. Op deze wijze konden de leer
lingen de bijbel "goed" leren. Bovendien kon men met publieke uitvoe-

. ringen het evangelie onder het volk brengen. Evenals met de grote gods
. dienstige spelen in de Mi~deleeuwen was er nu bij het spelen een beke-
ringstaktisch (methodisch) motief aanwezig. ·. 
Het gebruik maken van deze leervorm was begrijpelijk. Men kende die 
van ouds in de kerk, terwijl tevens het humanisme zijn invloed liet gel
den op theologen en schoolmannen. 
Door te dramatiseren beoogde men allereerst de schooljeugd godsdien~ 
stig-zedelijk t.e vormen. De esthetische vorming was secundair. Dit 
laat zich verstaan: men zocht in deze kringen niet de esthetische ontroe
ring, maar: wilde opwekken tot het geloof in de waarheid Gods. 

Luthers warme aanbevelingen voor het spelen .van komedien en· 
bijbelse stukken werden de stuwende kracht voor dramatische bewerking 
van bijbelse stof. De theologische strijd van deze eeuw kreeg gestalte 
in een uitgebreide schooldramatiek met eristisch karakter. Die strijd 
werd met' pen en tong gevoerd. Daarom moesten de leerlingen en jonge 
theologen vaardig worden gemaakt in het spreken. Welsprekendheid 
werd middel om het godsdienstige doel te bereiken. 

De geest van de bijbelse stukken verschilde sterk van die van 
het hu:tnanistische schooldrama. Van die laatste categorie zegt Paulsen 
(22) dat het ging om de instudering van de taal, · het l osmaken van de 
"Latijnse tong". De bijbelse stukken waren meestal in de volkstaal ge
schreven. Dat was nodig, wilde men de massa bereiken en de gewone 
man aanspreken. Doordat. de taal van het land dikwijls de echte "taal 
des volks" werd kregen deze stukken een minder aristocratisch karakter. 
Vanaf de tijd van de humanistische schoolhervormers komt het school
drama als een belangrijk bestanddeel van de schoolactiviteiten naar vo
ren, zij het met verschillende doelstellingen en in gevarit:;erde vorm
gevingen. 
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Tussen de twee uitersten, humanistisch en reformatorisch,. 
zien we v:elerlE\i "overgarigsvormen". Luthers aanbeveling ·in zijn be- . 
kende "Tischreden" heeft ook in dit,opzicht een grote r.ol gespeeld. Hij 
zegt: . . · · · . 

. "Com<Sdien zu spielen soll manum der Knaben in der Schule 
. willen nich wehren, sondern gestatten und.zulassen; erstlich 
dasz sie sich iiben in der lateinischen Sprache; zum .andern, . 
dasz in Comodien fein kUnstlich erdichtet, abgemalet und fiir
gestellet werden solche Personen, dadurch die Leute unter
richtet· und ein Iglicher seines Amts und Standes erinnE)rt und 
vermahnet werde; was einem Knecht,' Herrn; jungen Gesellen 
und Alten gebiihre, wohf anstehe, und was er thun soU; ja es 
wird darinnen fiirgehalten und fiir d.ie Augen gestellt aller 
Dignitaten Grad, Aemter und Gebiire, wie sich ein Iglicher 
in seinem Stande halten soll in auszerlichen Wandel, wie in 
ein.em Spiegel. Zudem werden darinnen beschrieben und ange
zeigt die listigen Anschlage und Betrug der bosen Balge; des
gleichen was der Eltern und jungen Knaben Amt sey, wie sie 
ihre Kinder und junge Leute zum Ehestand zu ·ziehen und hal
ten, wenn es Zeit mit ihnen ist, und wie die Kinder den Eltern 
gehorsam seyn und freien sollen etc. Solches wird in Como
dien fiirgehalten, welchs denn sehr niitz und wol zu wissen ist. 
Denn zum Regiment kann man nicht kommen, mag auch das · 
selbige nicht erhalten, denn durch den Ehestand. Und Christen 
scillen Comodien nicht ganz und gar fliehen, drum, dasz 'bis
weilen gro'!Je Zoten und Buehlerey darinnen seyen,. da man 
doch urn derselben willen auch die Bibel nicht diirfte lesen. 
Darum ist nichts, dasz sie solchs fiirwenden und urn der Ur
sache willen verbieten·wollen dasz ein Christe nicht sollte 
Comodien lesen und spielen". (23) · 

Luther aanvaardde niet alleen de v6rm als zodanig, maar ook 
accepteerde hij de spelvorm voor leerstof aan de bijbel ontleend. Hij 
verdedigde de schooldramatiek op paedagogische gronden, Opvallend 
is zijn beroep op de bijbel. Een analoog beroep ko:rnen we tegen, als 
hij het spelen van bijbelse onderwerpen aanbeveelt. 

Calvinistisch gezinde reformatoren namen over het algemeen 
een voorzichtig of afwijzend standpunt in ten aanzien van de dramatise
ring van bijbelse stof. Een duidelijke aanwijzing vinqen we in het .stuk 
van Beza "Abraham Sacrifiant" en in de tegenstand wm Cop in Geneve. 
De laatste wees de opvoering van bijbelse stukken af, terwijl Beza 
uiterst sober in genoemd werk was. · 
De snelle en sterke uitbreiding van het "bijbelse schooldrama" is voor
namelijk toe te schrijven aan de Luthers gezinde aanhangers van de 
Reformatie. Geanimeerd vanuit het Nederlandse schoolwezen onder in
vloed van de "Breeders des gemenen levens" vormde de schooldrama
tiek een herorientatie op het gebied van onderwijs en opvoeding. De 
tijd van het humanisme en de reformatie van de 16de eeuw werd de pe
riode van het schooldrama bij uitstek. In dez·e dialogische leervorm 
kreeg de spelbehoefte van de jeugdige een grote kans in het schoolleven. 
De acceptatie van de -"spelvorm" bij het godsdienstonderwijs nodigt · 
uit tot nadere bezinning. 

B. Het nieuw-Latijnse en bijbelse schooldrama: nad~re be-; 
zinning op vorm en inhoud in verband met het opvoedings-
doel · 

Het schooldrama kan worden onderscheiden in het nieuw-La
tijnse en het bijbelse schooldrama. Hoewel er tussen deze twee vormen 
een grote mate van analogie bestaat, zijn er vrij grote verschillen met 

· betrekking tot de inhoud en het opvoedkundig doel. 
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Toch zullen we steeds in het oog moeten houden, dat er van twee zijden 
werd gewerkt aan tussenvormen. Velen zagen, aldus Kaemmel, de 
breedte en diepte-van de .tegenstelling niet, (24) Dit heeft tot gevolg 
dat wij een bonte menigte van mengtypen tegenkomen. 

a Het nieuw-Latijnse schooldrama 

Van deze stukken kunnen de volgende kenmerken worden ge
noemd: 
1 De stukken waren in de Latijnse taal geschreven. Dit hing direct 

samen inet het opvoedingsdoel: de leerling beschaafd Lati~n te le..: 
ren. Sturm zegt v·an het doel van de schoolkomedie .•. 'damit sie 
die· Knaben den stylum latinum exerciren"~ Straumer (25) merkt op 
dat het eigenlijke en oorspronkelijk enige doel van de Latijnse 
schoolkomedie was: de jeugd sierlijk Latijn te leren spreken, 

Dit formele opvoedingsdoel was rhetorisch-esthetisch van 
aard, Men wilde klassieke beschaving bijbrengen, Da.artoe vond men 
de stukken van Terentius vooral geschikt: hij had in de salontaal ge
schreven. 

Ten gevolge van deze keuze voor deze schone taal was de actie
radius van deze stukken beperkt: het gewone volk verston9 de Latijnse 
taal niet, Vandaar dat bij publieke opvoeringen toelichtingen werden 
gegeven in de volkstaal, Ook kwam het wel voor dat stukken, die eerst 
in het Latijn waren opgevoerd, werden herhaald in de volkstaal. 

Zo illustreren deze schooldrama1s het rhetorisch-mnemisch 
kennen en kunnEm van de leerlingen van de Latijnse school. Welk een 
vers.chil met de visueel-emotionerende mysteriespelen van de middel
eeuwen en de· s atirisch- humoristischee volksspelen, 
2 De door rectoren of leraren geschreven stukken Waren bedoeld als 

leerboek voor de school. De leerstof werd aangeboden in een di
dactisch aantrekkelijke vorm: de gespreksvorm, De grammatica 
werd geleerd in directe samenhang met de tekst. Het "spelen" van 
het stuk was een aantrekkelijke afsluiting van een zorgvuldig en 
lang ingestudeerde Latijnse tekst, 

3 Het leren en opzeggen van.teksten was bepaald als mnemis.ch vor
mingsmiddel. Voor de geestelijke groei van de mens achtte men in 

. de eerste plaats geheugentraining noodzakelijk. Vandaar de uitge-
. breide memorisatietechniek .bij het schooldrama. · · 

4 Bij het leren werd de methode van imitatie en memorisatie toege
past, Men leerde de teksten letterlijk zoals men dat ook met de 
colloquia deed. De door de leermeester voorgezegde tekst werd 
door veelvuldige herhaling het eigendom van de leerling. 
Het opvoeren of "spelen'~ van het stuk w ap een controlemiddel. 

5 Het "spelen~' van de stukken is in belangrijke mate·reciteren ge
weest. 

Het maakt zeker verschil of de leerling bij het leren van een 
stuk uitsluitend leest (zoals bi] zgn. leesdrama's) of dat hij bij een 
uitvoeringspeelt. In het eerste geval is de "rolaanwijzing" een wenk 
voor de leesbeurt, .terwijl bij het uitvoeren identificatie in het geding 
is, 

Toch kunnen we, ondanks het reciteer-karakter, spreken van 
dramatische bewustwording in de schoolmethodiek, Dit is op te maken 
uit verschillende schoolverordeningen, vermeld door Vormbaum:.(26) 
De scho.olverordeningen van Nordhausen en Hessen spreken een duide
lijke taal. We J,ezen dat de rector verplicht is eens· per jaar op ·de 
vastennacht of op de zondag daarna een Latijnse en soms ook een 
Duitse komedie met de schoolleerlingen op te voeren, Zo'n stuk werd 

· aangevat in de vastentijd en men leerde eraan tot de adventtijd. In de 
·adverittijd ging men echt "opvoeren". Vier of vijf jongens kregen de
zelfde r.ol toegewezen en .moesten die uitvoeren. Wie de rol het best 
speelde, kreeg de eer publiek te m:ogen spelen. De rector gaf ins.truc-
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ties over houding, gedrag, gebaren. en spreken .. De nadruk viel daarbij 
op natuurlijke gedragsvormen, op goede vormen en manieren • 

. Ook Kindermann wijst erop dat in het schooltheater de voordrachts-
kunst werd beoefend, (27) . 

Uit deze gegevens merken we dat er een uii:geb:reide ,school
activiteit bestond, waarbij het spel-element een belangrijk aandeel 
vormt. · · 
6 Het publiek 'm6gen spelen wekte de naijver van de jeugdigen op. Di:t 

emulatie-karakter is kenmerkend voor hupl.anistische opvoeding. · 
Er was- niet aileen wedijver bfnnen de school, maar ook tussen · 
scholen. Een publieke opvoering was eeri visitekaartje van. de·· school. 
De s·chrijver en regisseur konden hierm'ee eer oogsten .en de toe
schouWer kon overtuigd worden van de bekwaamheid van de leer
lingen van deze of ctre school. (28) 

Door dit emulatie-karakter werden nagenoeg alle leerlingen 
van de school bij de stukken betrokken, Leraren van Latijnse scho
len en ook hoogleraren die stukken schreven, beijv.erden zich een 
groot aantal rollen uit te schrijven. In deze leerwijze ging het dus 
niet ·om enke~e begaafde spelers. 

Bovengenoemde kenmerken hebben voornamelijk betrekking op 
de v6rm~ op de functionele zijden van deze schoolactiviteit. Wat de 
inhoud, de leerstof betreft, kan het volgende worden gememoreerd: 

· 7 De schoolleiders hadden zede:iijke vorming van hun pupillen op het 
oog. 

Omdat menwel terdege gevaren duchtte voor de jeugd, selec
teerde men de klassieke. stukken of veranderde z.e door delen weg te 
laten of 11 beschaafd11 te herschrijven. Overigens was men niet·preuts: 
levensrealistiek van slecht-zedelijk karakter werd de jeugd niet ont
houden. Men hield op deze wijze de jeugd de ttware" levensspiegel 
voor, Er werd· zedelijk-exemplarisch opgevoed: de mens met al zijn 
intriges, zijn "goede" en "slechte" gedragingen werd voor de leer-. 
lingen navolgingswaardig of afschrikwekkend voorbeeld, · 
De hieraan verbonden gevaren werden dikwijls wel onderkend. Daar
om werden de stukken voorzien van een uitgebreide epiloog of proloog, 
Daarin werden de leerlingen.zedelijk vermaand. 

b .Het bijbelse schooldrama . 
Wat de formele zijden betreft zijn er verschillende punten van 

overeenkomst met het Latijnse schooldrama. 
Daar evenwel het opvoedingsdoel bij reformatorisch gezinden funda
menteel verschilt van dat bij humanistisch ingestelden zijn er grote 
verschillen aan te wijzen. De eerstgenoemde categorie heeft het vol-
,gende op het oog. · 

1.. In de eerste plaats wil men de waarheid Gods leren kennen 
en bekend maken, 

In verband hiermede is de vormgeving meestal minder 
esthetis ch, De stukken vertonen .meer de opzegstijl.. 

2 Door gebruik te maken van de volkstaal werd het apologe
tisch elan beter geeffectueerd. Tevens kon hierdoor het bij
belse schooldrama.gemakkelijker de schoolmuren ontvluch-
ten. . 

3 Het antithetisch-.polemische karakter van veel stukken il
lustreert dat het de.voorstanders ging om godsdienstige 
vorming. De strijd tussen Rome en Reformatie was de'inzet 
van veel dramatische werken. 

Opzettelijk werd menigmaal gesteld, dat men in deze 
stukken niet de eer van mensen zoc)lt, maar de eer Gods. 

4. De bijbel zelf kreeg de volle aandacht, ·· · · 
Het "speleh" is mi niet meer gebonden aan bepaalde ker-
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kelijke .feestdagen. Men greep niet zozeer naar de geschrif
ten en bronnen van de oudheid, maar naar de bijbel. Vragen 
van gel6of war.en belangrijker dan klassieke geleerdijeid. 
(29} . 

5 De zedelijke vorming trachtte men ook vanuit de bijbel te 
funderen. De bijbel verschafte daartoe veel illustratie rna-

. teriaal. Men zocht ijverig in de bijbel naar stukken, geschie- · 
denis die "voorbeeldigtt konden worden be nut. 
Door exemplarisch· gebruik van de bijbel we.rd qeze waar
heidsbron gebruikt op een wijze die dikwijls deed d.enken aan 

. het exemplarisch gebruik bij geheel a11dersdenkenden. 

Er ontstond eeh ware rage in het vertolken van bijbelse stof. 
Humanisten en rooms-katholieken (vooral Jezui'eten) grepen naar deze 
bron. Welk een mass a "waardevol" materiaallag daar toch in.' 

In de "bijbelse". schooldramatiek van de 16de eeuw wordt zo
doende de amalgameringstendens steeds duidelijker. Voorliefde voor 
de dramatische vormgeving·deed veel afbreuk aan de echte bedoeling 
en inho.ud van de bijbel. . · 

De vele bewerk:lngen van het thema van de gelijkenis van "De 
verloren zoon" bevestigen dit. · Spelen en verspelen liggen dikwijls 
vlak bij elkaar. Van dit meest verwerkte thema zegt W. Schultze: 
" • • . denn der veriorene Sohn ist. nun zum Schiller geworden und 
die Schule steht im Mittelpunkt der Handlung". (3 0) · 

C Enkele belangrijke vertegenwoordigers van het nieuw-La
tijnse schooldrama. Kenmerken van hun werk, mede in 
verband met het verwerkeri van gegevens uit de bijbel 

a Hrotsvitha van Gandersheim: een bevreesde non 

In·de kloosterscholen, Latijnse scholen en universiteiten 
werd een aanzienlijk deel van de leer:stof bepaald door wat de klas
·sieke oudheid had opgeleverd. Voordat renaissance- en humanisme 
in dit opzicht nieuwe impulsen gaven, werd er evenwel ijverig ge
werkt aan·kennis en kunst v·an de "ouden". · 
Een belangrijke bron voor de scholen vormden de komedies van Te
rentius. Ook de dichtwerken van Virgilius Werden veel gebruikt. . 
Evenwel, dit gebruik ging niet zonder z6rg. Die zorg betrof de zede
lijke inhoud van de werken. 

Hrostvitha van Gandersheim, een non uit de lQde eeuw, belast 
met de opvoeding van meisjes, wilde die slechte invloed keren. 
Daartoe vervaardigde zij z~lf stukken, waa:rva:n·de stof was ontleend 
aan legenden en aan de bijbel. Zij wilde haar leerlingen beschermen 
tegen zedelijke infectie. De vuile laster van slechte vrouwen wil zij 
vervangen door lofwaardige tucht, die te vinden is bij godvrezende 
meisjes. (31) · 

Onder haar werken bevinden zich zes leesdrama's. Een ervan 
was een te)_{ening van het vrome leven van Abraham, een thema dat 
we later herhaaldelijk zullen terugvinden •. 

· Hrostvitha's werken werden in de 15de eeuw ontdekt door Con
rad Celtis, in de bibliotheek van het klooster St.· Emmer an. In hoe
verre deze stukken elders werden gebruikt, is niet ·bekend. Ook weten 
we niet ·of de leerlingen de stukken moesten spelen. Uit de stukken 
wordt wel duidelijk dat de dialogische leervorm al vroeg gebruikt 
werd en dat de vrolijke wereldse komedies uit de oudheid niet zonder 
meer in de christelijke opvoeding werden benut. Deze bevreesde non 

· had wel d6or dat de zedelijke vorming vanuit de bijbel een andere 
·geest ademt· dan de komedies van Terentius. 
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b Konrad Celtis (1459-1508): humanistische man van vveten-. . . 
schap 

Celtis was een ijverig beoefenaar van de wetenschappen en 
kunsten·van de klassieken. Daartoe was vo1doende. gelegenheid: aanwezig. 
Italiaanse humanisten ontdekten in veel.kloosterbibliotheken }dassieke 
schrijvers. Op de concilies van Konst~z (1414-1418) en van Bazel . 
(1431-1437) kwamen veel geleerden en humanistisch geziriden bij elkaar. 
Met de uitwisseling van allerlei geestelijke goederen kwam ook de dr;;l.
matische leervorm aan d~ orde. Men gree'p deze.werkwijze· van de. 
klassieken aan, om· ook op deze·manier de .klassieke vorming inde· 
Westerse en Midden-Europese.wereld te verwerkelijken.· Het. feit dat 
een paus, ·Pius II (1458-1464), pleitte voor'het gebruik van de komedies 
van Terentius, zegt wel wat. Trouwens, veel geleerden zoals Erasmus, 
Wimpfeling, Celtis ijverden voor het gebruik van komedies. 

Konrad Celtis is een van de geleerden die het opvoeren van ko
medies en tragedies aan de universiteiten heeft voorgestaan en bevor
derd. Als hoogleraar in de rethorica in Wenen liet hij.de studenten 
ijverig spelen. Als we bedenken dat deze universiteit dikwijls meer dan 
7000 studenten telde, kunnen we de invloed enigszins vermoeden, die 
van het dramatiseren aan zo'n school uitging. · 

Celtis had een echt humanistisch vormingsdoel voor ogen, In 
een rede~ gehouden in 1492 in Ingolstadt, onderstreept hij de vormende 
waarde die van het spelen uitgaat. Hij noemt het een bijna goddelijke 
·z·aak, dat de Duden door middel van schouwspelen wijsheid en wels.pre
kendheid onderwezen. De spelers wisten door hun fijne overredings
kunst het gemoed v;;l.n de toescho.uwer:;; te raken, zodat karaktereigen
schappen als zelftucht, bescheidenheid, dapperheid, onderdanigheid, 
berusting in de hand werden gewerkt. (32) 

Daar Celtis internationale betekenis had, ging men mede door 
zijn.toedoen er op andere universiteiten toe over om de klassieke stuk
ken als zedelijke vormingsmiddelen te spelen. 

c Jackob Wimpfeling (1450-1528): humanistisch school
hervormer 

Wimpfeling (33) heeft grote invloed gehad iOP de schoolmetho
diek. Indirect heeft hij de invloed ondergaan van de 1'broeders des ge
menen levens". Hij was namelijk een leerling van D'ringenberg, die 
veertig jaar· de leiding had gehad van een fraterschool in Schlettstadt in 
de Elzas. Van genoemde broeders had hij de ijver voor verbetering 
van de methodiek voor Latijn overgenomen. 
Bekend werden zijn "Dialogi puerilis", dialogen voor knapen, In deze 
dialogische leervorm·kunnen we de grondtrekken voo:r het schooldrama 
zien. Gefnteresseerd in de opvoeding van de jeugd, ··be val hij het spelen 
.aan. "De spelen dienen", zegt hij, "om de begeerten en strevingen van 
de jeugd te richten op ·het beroep dat ze ·eens moeten kiezen." 

Het spelen heeft dus een propedeutische betekenis. Dat laat 
hij ook uitkomen in zijn in 1480 geschreven "Stilpho", een studenten-
spiegel. . . 
Belangrijk is te memoreren dat Wimpfeling in 1481 rector werd van 
de universiteit van Heidelberg. Deze universiteit stond sterk onder de 
invloed van l).umanistische hervormers, zoals Agricola, Celtis, Reuch
lin. Hier was een propagandahaard voor dramatische opvoeringen aan 
universiteiten en gymnasia, Hier werkten ook Luther en Melanchton. 

Het universitaire toneel bleef evenwel niet ste.eds zo "be
schaafd11 e:ri zedelijk-vormend als de opzet was. Naarmate het formele 
leerdoel op de achtergrond geraakte, werden de uitvoeringen van de 
studenten platvloerser. Door Plautus' uitvoeringen en soortgelijke spe
len tenderen de spelen naar volks- en studentenvermaak, Men gaat dan 
klassieke figuren moderniseren, aanpassen aan het studentenleven van 
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die tijd. Men grijpt ook wel eens naar een bijbels thema. Dat is b. v. 
het geval bij de "Studentes, Comoedia de vita Studiosorum" van Stymme
lius. 
Dit stuk met moderne : int'erpretatie van het gegeven van "De verloren 

· zoon" werd -o a. in Wittenberg, onder aanwezigheid van Melanchton en 
· vee! andere geleerden, opgevoerd. Op deze wijze werd "De .verloren 
·zoon" eEm exemplarische spiegel voor de student van die tijd. · 

d Gnapheus (1493--1568) en Macropedius (1475-1558): de 
· invloedrijkste schooldramaschrijvers uit Nederland 

Deze twee grootmeesters van de schooldramatiek stonden on
der invloed van de "breeders des gemenen !evens". 

Willem Gnapheus (of Willem de Voider) studeerde in Keulen en 
we:rd rector van de Latijnse school in Den Haag. Wegens zijn sympa
thieen met de Reformatie van de kerk werd hij door de Inquisitie tijde
lijk gekerkerd. Hij vluchtte vervolgens naar Elbing in Pruisen. Hier 
werd hij rector van het gymnasium, eenfunctie die hij later in Konigs-
berg en Embden vervulde. · 

Toen voor hem een zwerversleven begon, schreef hij zijn 
"Acolastus". Vanaf de eerste druk van 1529 tot 1581 beleefde het werk 
31 herdrukken. (34) Dit werk kreeg Europese vermaardheid en werd 
een echt schoolboek. De aantrekkelijkheid van dit boek was gelegen in 
de mooie Latijnse taal Em in de goede dramatische kwaliteiten. 
Ontelbare malen werd het stuk opgevoerd door studen:ten en gymnasias
ten. Ook werd het in veel talen vertaald. De brede massa maakte er 
kennis ·mee. 

Vanwaar de grote invloed vah dit werk van Gnapheus? 
Haupt getuigt van dit werk: 

"Der Versuch, einen biblischen Stoff in der Form der klassi
schen Komodie dar zu stellen, mit Sorgfalt und Geschick 
unternommen, kann als gegliickt bezeichnet werden. Die Hand
lung vollzieht sich schnell und lebendig, ohne dasz den Anfor
derungen des Inhalts oder der Form Zugestandnisse gemacht 
werden die das Gleichmass des Stiickes zerstoren" •. (35) 

Wij hebben hier met een bewerking te maken, die beantwoordt 
aan de eisen die men aan een "komedie" stelt. Die eisen kende de · 
schrijver goed,In Nederland was hij in aanraking gekomen met Teren
tius 1 uitgaven. De eerste dateert· van 1512, in De venter. Gnapheus 
legde zich erop toe de beste episoden uit deze. werken te benutten voor 
een bijbels stuk. · 

Zijn bewerking werd eigenlijk een tragi-komedie, waarvan 
Holstein zegt, dat vooral de komische scenes de vervaardige;r het best 
zijn gelukt. (36) Michel, die een belangwekkende studie wijdde aan het 
drama in dienst van de Reformatie, roemt dit werk als "kunstwerk" en 
zegt: · 

"Est ist ihm gelungen den Weg vom Metaphysischen zum Psy
chologischen zu finden". (37) 
Iriderdaad opent "Acolastus" een rij stukken waarin de bele

vingen van de menselijke ziel centraal staan. Men gaat de zeggings
kracht zoeken in tekening van karakters. 

Deze '·'Terentius christianus" kan men beschouwen als een 
brug die geslagen werd tussen humanisme en christendom. Het stuk is, 
evenals zoveel andere "bijbelse" stukken, kenmerkend voor de geest 
van synthese. . 

Gnapheus heeft beslist niet een strijddrama willen schrijven. 
· Het stuk ademt een tolerante geest, een "christelijke" bewogenheid 
.met het lot van de verloren mens. Het grote succes is mede te danken 
aan deze geest van het stuk. Zo kon het op veel scholen en bij veel ge
legenhe.den worden gebruikt als zedelijk-godsdienstig vormings:m,iddel. 
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Zo krijgt het schooldrama ee'n bemiddelende functie tussen oude 
en nieuwe tijd. Het behoort tot het kal;'akter van de Latijnse schoolko
medie te bemiddelen tussen de geest van de grate klassieken en gerlach
ten die vanuit de bijbelse leer bij het volk ingang vonden •. (38) 

Vermeldenswaard is, dat dit stuk van Gmi.pheus bedoeld is als 
"spel": De schrijver zegt zelf: 

"Meen niet, geacht aail.schouwer; dat er hie·r geen 
diepe zin schuilt, in ons spel verborgen". (39) · 

Macropedius of Georg Langveldt, opgegroeid onder invloed 
van de "broeders", wordt wel de grootste Nederlandse schooldramati
c.us genoemd. Hij was van 1539.-1552 rector van de broederschool te 
Utrecht. . · 
Ook hij kreeg door zijn schooldrama1s Europese vermaardheid. In 
1510 schreef hij de 1

' Asotus", in 1541 het bijbelse stuk "Lazarus"; in 
1544 "Joseph", in 1552 "Adamus" en ·in 1556 "Jesus Scholasticus". 

Evenals Gnapheus vond hij de ·weg naar de psyche van de mens. 
Zijn kracht ligt in de typering van de personen. Deze worden levendig, 
naar de werkelijkheid geschilderd. In realistische kleuren tekent hij de 
personen. Hij wacht zich voor een te scherpe zwart-wit tekening v.an 
de mensen. "Zijn wereldbeeld is", aldus Kindermann, "dat van de be-
grijpende". (40) · 

Hij bewerkt de. bijbelse stof vanuit een humanistisch opvpe
dingsideaal, en_ vermijdt in zijn stukken confessionele polemiek. Hij 
weet allerlei Nederlandse figuren op realistische en humoristische 
wijze op het "Latijnse" toneel te brengen. Zijn bijbelse stukken krijgen 
daardoor ook een v6lks ~n niet een "gewijd" karakter. Hij is meer door 
Plautus bei'nvloed dan door de inhoud van de bijbel zelf. Zijn humanis
tische opvoedingsgedachten komen duidelijk uit in zijn stuk "Hecastus", 
een ~lkerlyckspel, illustratie van opwekkirig tot levensgenieting in 
epicureische zin. 

e Sixt Birk (1501-1554) en Thomas Naogeorgus (1511-1563): 
tegengestelde figuren in de schooldrainatiek 

. Als in Nederland omstreeks 153!:r het hoogtepunt van school-
dramatische activiteit is te zien, komt in veel Europese landen deze 
werkwijze pas op gang. We beperken ons tot enkele voorbeelden: .. 
In Augsburg·was Birck een ijverig propagandist voor de invoering van 
de schooldramatiek. V66r hem was Gerhard Geldenauer uit Nijmegen 
rector van het gymnasium in Augsbur;g. Geldenauer was afkomstig van 
de fraterschool van Deventer en via Straatsburg daar gekomen. Zo 
vond Birck, toen hij in 1530 rector werd, al een goede werkvloer. 

Birck is een van de personen die niet zozeer de godsdienstige 
vorming van de jeugd op het oog hebben door middel van "bijbelse" 
stukken. In zijn stukken "Josef", "Judith", "Rebecca", "Zorobabel" 
gaat het om het aanbrengen van welsprekendheid • .Zijn didactische doel 
is uitgesproken formeel-humanistisch. · 

Lijnrecht daartegenover staat de geest van de stukken van 
Naogeorgus. Zijn str'ijddrama1s waren gericht tegen de Roomse kerk. 
Het ·'pedagogisch doel was: de zaak van de Reformatie van de kerk te 
dienen. 

"Pai:nmachius" en "Mercator" werden honderdvoudig opge
voerd, gingen het ~choo.lbestek ver te .buiten en beoogden de brede mas-
sa op indringende wijze te bei'nvloeden. . 

Eigenlijk zijn deze stukken meer opgebouwd vanuit een "bij
bels" motiM dan vanuit bijbelse leersto f. De geesten werden in be
roering gebracht als studenten en gymnasiasten de stukken opvoerden. 
Deze tendensstukken moeten we vooral zien als polemische publikaties. 
Het esthetische grondkarakter van het echt humanistische toneel is hier 
.vervangen door een reformatorisch-didactisch grondmotief. Niet de 
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geest van synthese, maar van antithese beheerst het werk. 
De felle tekening, die meestal karikatuurachtig is, staat er 

borg voor, dat men de volksziel bespeelde. 

. Zo wordt het schooldrama een duidelijke illustratie van de 
strijd der geesten in de 16de eeuw. Het laat de belangrijke opvoedende 
taak zien van de school in deze eeuw. In deze deels humanistische, 
deels reformatorisch gezinde schooldramatiek en -didactiek korilen we 
een spel-leervorm tegen, die een stempel heeft gezet op onderwijs en 
opvoeding van die tijd. · . 

Vopr-bredere·orii~ntatie in bovengenoemd verband'volstaan we 
met e.en verwijzing naar het werk van H. Levinger en de daarin ver- -
melde literatuur. (41}. · 

· · We gaan hieronder na op welke wijze de grondgedachten van 
de Reformatie van de 16de eeuw vorm en inhoud kreeg bij het verwer-
ken van bijbelse stof voor de jeugd. . 

D De Reformatie in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland en 
het dramatiseren van de bijbelse leerstof 

a Betekenis van de Reformatie voor het schoolwezen; aan
dacht voor de. Heilige Schrift; motieven voor. bijbelge
bruik bij dramatische vertolking 

Onder invloed van de Reformatie in Duitsland en Frankrijk 
kwam het gezag van het onfeilbare Woord Gods in het centrum te 
staan van de geestelijke strijd. Fel waren de aanvallen op de gebreken 
van de Roomse kerk. Gezag en macht van Rome werden in discussie 
gebracht en taanden. Stedelijke autoriteiten kregen grotere invloed bij 
oprichting en inrichting van scholen. 

Vooral in Duitsland werden veel scholen opgericht onder in
vloed van de Reformatie. Oude schoolprogramma's kwamen in discus
sie en werden aangevuld en "vernieuwd". Door de bijbelvertalingen kwam 
de bijbel zelf binnen het bereik van dejeugd.- Maar, kon men deze bron 
wel voldoende verstaan? Hoe kon men deze moeilijke materie toegang
kelijk maken voor de jeugd? 
Bij alle vernieuwing van het onderwijs bleven evenwel oude methoden, 
traditionele vormen, geheel of gedeeltelijk bestaan. Dat geldt o. a. 
vari de dialogische lee.rvorm van de 13de en 14de eeuw, van de·geheu
gendressuur en van het leren-op-gezag. 
Ook de belangrijkste leerstof voor de jeugd, de inhoud van de bijbel, 
werd gehuld in een didactisch kleed dat men allang kende.· Bij de ver
dediging van de dramatische leervorm nqemde men doorgaans formele 
voordelen en merites. Een interessant voorbeeld vinden we in de voor
rede op Rasser's komedie "Vom Konig der s'einen Sohn Hochzl;lit 
machte". Vooral de geheugenprestaties worden hoog aangeslagen: 

• • • • 
11 dann es j a Gott ein ehr vund der Christe_nheid ein 

wolstand ist/ wann eine solche jugend von so wenig jaren( 
so vil reymen als da mancher knab der sechs I sieben oder 
acl;ttjarig/ bey zwey oder dreyhundert, vnd noch mehr. I Ein 
anderer bey zwolf oder dreytzehn jarenl bey acht, neun 
hundert oder mehr reymen inso kurtzer. zeit ••. auswendig 
lernen/ vnd so lieblich- vnd anmutig mit lustigen formblichen 
_geberden erzelen vnd Spilen sollen/ daruon ich stattliche 
leut/ Herre-n vnd Adel vilen anderen/ so dilrch drey tag zuge
sehe vnd zugegen geweszt vrtheilen lassen will. 11 (42) 

. Hoewel er tegen deze wijze van leren bezwaren kunnen worden inge
bracht, mqeten we niet vergeten dat de schooljeugd door deze werkwij
ze v:eel geschiedenissen uit de bijbelleerde kennen. De bijbel werd 
onder de. jeugd en vaak ook d6or de jeugd onder het volk gebracht. 
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De godsdienstige, dogmatische strijd van de 16de eeuw werd voor een 
niet onbelangrijk deel op de "planken" gevoerd. De schooljeugd van 
jong tot "oud" werd erbij- betrokken door de schooldramatiek; Veel 
stukken waren "onthullende" publikaties, die de mens van die tijd 
sterk aanspraken~ . · . - . 

Veel schooldrama1s kregen een bijzondere.inhoud en kleur door 
de centr"ale vraag die de geesten beheerste: "Hoe wordt de.mens zalig?" 
Het "door het geloof alleen" van de Reformatie.stond tegenover de leer 
der goede werken van Rome. W elnu, hoe kon men deze fundamenteel 
godsdienstige vraag beter aan de orde stellen dan door ·gebruik te rna
ken van de gelijkenis van de verloren zoon? De zonen uit de gelijkenis 
krijgen een "gepaste" plaats: de jongste wordt gered door genade ai
leen, terwijl de oudste (symbool van de Roomse werkheiligheid) zich 
beroept op zijn trouwe dienst. De eerste· wordt aangenomen door de 
"Vader'.', de tweede verlaat het huis .van zijn "Vader" en· .• !, wordt 
kluizenaar. 

Naast dit hoofdthep1a zag men in de bijbel veel geschiedenis
sen die v:anwege het praktisch-zedelijke nut konden worden "gespeeld". 
De bijbel bood een overvloed van "voorbeelden" van goed en siecht 
leven: van verleiding tot zonde (.Jozef in Egypte), van geweldpleging,. 
van tragiek, karakteradel, enz. Een menigte kansen om. de jeugd 
christelijk op te voeden. 
De verloren zoon werd de· medescholier en gaf uitzicht op de· genade 
Gods; .Jozef werd toonbeeld van de jongeman die weerstand bood aan 
de verleiding door een vrouw; Simson was de "zwakkelingrr, De"lila de 
slechte vrouw; Daniel de jonge geloofsheld. Voorbeelden te over voor 
exemplarisch en allegorisch bijbelgebruik. 

Ook de godsdienstig-politieke verwikk:elingen van de 16de 
eeuw zag men voorafgespiegeld in bijbelse geschiedenissen van het 
Oude Testament. Daar velen de paus als de antichrist zagen, ontston
den antichristspelen. Ook voor het antichristmotief .kon men zich op de 
bijbel beroepen. · 

De ontwikkeling van de bijbelse dramatiek van de 16de eeuw 
laat dezelfde ontwikkeling zien als van de godsdienstige·spelen van de 

· middeleeuwen. Ook nu gaat men, om het dramatische effect te 'ver
gr6ten, komische en bijbelvreemde gegevens toevoegen. 

· De verhumanisering van de bijbelse- stof is begrijpelijk: 
Luthers aanbevelingen voor het spelen van Idassieke komedies en van 
godsdienstige onderwerpen werkten verhumanisering in de hand. 

· Dat hiermee het kara.kter en de bed6eling van de bijbelse stof 
grondig verandert, ligt voor de hand. Vandaar ook een voortdurende 
tegenstand tegen deze spelen. Die tegenstand vond men in eigen kamp. 
Daardoor krijgen we eigenlijk tweeerlei dramatische vertolking van 
bijbelse stof. Bij de eerste categorie houdt de schrijver zich zo dicht 
mogelijk bij de bijbeltekst~ Dit is b. v. het geval met het wer;k "Abra
ham Sacrifiant" van Th. Beza. Het "ernstkarakter" is typerend. Bij 
de andere soort stukken komen dikwijls zoveel bijbelvreemde elemen
ten naar voren, heerst zodanig het vermaakkarakter, dat men aileen 
in naam van een bijbels stuk kan spreken. 
Voor de schooldidactiek hebben deze stukken ook weinig waarde: ze 
passen niet bij het leerprogramma. Dit was een van de oorzaken voor 
het verdwijnen van het spelen van bijbelse stof in protestantse scholen. 

b 1 Achtergronden van het "spelen" bij Luther e. a. 
Luthers aanbevelingen en beroep op de bijbel 

De aanbevelingen voor schooldramatiek van Luther, Melanch
ton, Bubenhagen en zoveel geestverwanten moeten we tegen een be
paalde achtergrond zien. 
In de eerste plaats moeten we in aanmerking nemen dat de reformato
ren op een humanistische, historisch-bepa;llde werkvloer stonden. Die 
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vloer was er in Wittenberg. Melanchton, hoogleraar in de rethorica, 
in de Griekse taal en letterkunde; Reuchlin, hebraicus; Luther, theo
loog en kunstminnaar, zij allen kwamen· als zodanig in aanraking met 
klassieke vormingsst6f en vormingsmeth6den, In het raam van de klas
sieke esthetica was de dramatische vormgeving een direct gegeven. 
Klassieke vorming was noodzakelijk middel om een theologisch doel te 
bereiken. · 

De reformatorische aanbeveling en ijver voor goed ·volksonder
wijs ging gepaard met de noodzaak van een goede opleiding van predi
kanten, leraren en andere publieke functionarissen. Luthers hoge taxa
tie van 's mensen ambtsdienst voor God v:roeg om ·een brede algemene 
scholing en zedelijke vorming. Een en ander moest in de scholen tot 
stand komen. Van leidinggevende personen werd gevraagd dat zij de 
kunst verstonden om goed te spr~ken, goed te weerleggen. Kon men 
zich een betere scholing in de kunst van het hanteren van het woo.rdin
denken dan die welke gebruik maakte van dramatische vertolkingen in 
de school en publfeke opvoeringen? Daarom ijveren Luther en Melanch
ton erv ··or, dat het dramatiseren in de schoolverordeningen wordt op
genomen als pedagogisch-didactische leervorm. 

Luthers aanbev:elingen voor het spelen van komedies hebben 
mede als achtergrond 2ijn ijver voor een christelijk huwelijk. Hij ver-
foeide het coi:dibaai. · 
In zijn bovenvermelde ''Tischgesprach" zegt hij dat de jeugd door ko

- medies op voortreffelijke wi~ze ],(an worden geleid naar het huwelijk. 
Ongehuwde staa:tvan het coelibaat en hoererij zijn voor de wereld als 
pest en vergif. . · · 

Voorts beroept Luther zich bij zijn aanbevelingen voor het 
spelen van tragedie en komedie op de bijbel Z8lf, Dit beroep betreft de 
apokriefe boeken "Tobias" en "Judith". Hij begint met te zeggen dat 

· het kan zijn,dat de Joden geschiedenissen gespeeld hebben, zoals men 
nu bij oris een passiespel opvoert. 

'~Was vom Buch Judith gesagt ist, dass mag man auch von die
. - sem_Buch Tobia sagen. Ists eine Geschichte, so istst wahrlich 
· .auch eine reJ:ht schOn heilsam, niitzlich Gedicht und Spiel 

.eines groszen Poeten •. Uns ist zu vermuten dass solcher 
schone Gedichte. und Spiele bey den Juden viel gewest sind, 
darinnem.sie sich auf ihre Feste und Sabbathe geiibte.und 9-er 
Jugend also mit Lust Gottes Wort und Werk eingebildet 
haben • • • Denn Judith gibt eine gute ernste tapfere Trago
die, so giebt Tobias· eine feine liebliche, gottselige Komodie". 
(44) . 
Zo zag Luther graag·in de scholen de daden van Christus in 

Latijnse en Duitse spelen voorgesteld. . 
Melanchton vertoonde soortgelijke ijver~ In zijn "Schola. 

privata'' he·eft hij zich vanaf 1519 erop toegelegd, tragedies van Euri
pides en komedies van Terentius en Plautus te spelen met zijn leer
lfngen. In zijn .stuk "Phormia" zegt hij in de proloog: 

''Das mans also spielweis macht, · 
Wird niemand scheldn ders recht betracht. 
Gotts wort traun lern man nur mit vleis, 
Und wens auch gleich wehr spielweis". (45) 

Zo werd Wittenberg een propagandaoord voor dramatische vertolking 
van "neutrale" komedies en bovenal van bijbelse stukken. 

·b 2 Uitbreiding in Lutheraanse kringen. Karakterverande
ring van de stukken 

Ret was geen wonder, dat er na de aanbevelingen van een 
grootmeester als Luther een stroom van "bijbelse" stukken zichtbaar 
werd. Tientallen onderwerpen uit Oud en Nieuw Testament werden 
dramatisch bewerk:t. Zo'n ijverige schrijver was Greff uit Zwickau . 
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In zijn studietijd in Wittenberg sedert 1528 gaf hij al veelleerlingen
uitvoeringen van door hem vertaalde Latijnse werken. (o. a. van de 
Aulularia~. Verder schreef hij een groot aantal Duitse stukken zoals: 
"Lazarus', "Susanna", "Tragedia des Buchs Judith"." Toen Greff in 
1533 benoemd werd tot leraar aart het gymnasium in Maagdeburg, liet 
hij kort daarop ten aanschouwe van de raad van de stad en van veel 
gasten, een door hem zelf geschreven schooldrama opvoe:r:en "Lieblich 
und nutzbarlich spil von den Patriarchen Jacob vnd seinen zwelff ·Sonen". 

In dit stuk, waarmee hij veel succes oogstte, ligt het start
punt voor de uitgebreide "Jozef"-dramatiek. Dit Jozefmotief was naast 

·dat van de "Verloren zoon" het meest gewild en verbreid, 

Zo groeide de schooldramatiek met de uitbreiding van de Re
formatie in centra als Wittenberg, Zwickau, Chemnitz, Magdeburg, 
Brandenburg, Nordlingen, Graafschap Mansfeld, Elzas met Straats-
burg, etco · 
Het bijbelse schooldrama werd een door de roomsen gevreesd wapen 
ter verdediging van de zaak van de Reformatie. Door dit eristische ka
rakter misten veel stukken de esthetische kleur die echt humanistische 
stukken hadden. Dat werd in de hand gewerkt, doordat "schoolmees
ters", die geen schrijverstalent hadden, ook stukken schreven. 

Er ontstond e·en keur van stukken, die naar vorm en inhoud 
· allerlei variaties lieten zien. Sommige stukken waren lange zedepre
ken. Andere werken vermaakten het volk doordat bepaalde scenes, zo
als kroeg- en liefdesscenes realistisch- aanschouwelijk werden gespeeld. 
Maar ... er waren ook waakzame ogen. Er was toneelcensuur. Soms 
kon een ware strijd oplaaien over het al of niet laten spelen van een 
stuk met aanvechtbaar karakter. Dat was b. v. het geval in Dessa. Toen 
Greff in 1543 een geestelijk spel door zijn scholieren liet opvoeren, 
verzette de predikant 'zich ertegen en ook de vorst Georg von Anholt 
werd erbij betrokken. Men schreef een brief aan Luther, ja aan de 
hoogleraren in Wittenberg. Luther schreef· een brief terug, waarin 
duidelijk zijn "pro" uitkwam: "Solche Neutralia, wenn sie in unschad
lichem Gebrauch und nicht argerlich, sollte man gehen lassen. Der 
Furst moge nicht leiden dasz ein toller Kopf die Neutralia Damnabilia 
schelte". ( 46) 

Luther en medestanders als Melanchton, Georg Major, Paul 
Eber, Hieronymus Nopus dachten dat men hier met· een middelmatige 
zaak, een adiaphoor te doen had. Toch was dit gevoelen niet algemeen, 
We denken dan inzonderheid aan de calvinistisch gezinde reformatoren. 

Een belangrijk strijdpunt was of men Jezus mocht laten optre
den op het toneel. Deze rol kwam namelijk o. a. voor in het stuk "La
zarus" van Macropedius. Een andere schrijver Sapidus liet in zijn stuk 
·"Jezus scholasticus" Jezus als twaalfjarige optreden. In zijn voorrede 
zegt hij dat nien J ezus niet ius volwassene ~an laten optreden. 

Zo werden de bijbelse spelen dus niet steeds onverdeeld gun
stig ontvangen. Evenwel, er werd ijverig in de scholen gedramatiseerd. 
In de schoolverordeningen van de evangelische scholen werden nadruk
kelijk de spelen voorgeschreven. (47) 

Naarmate we in de tijd verder komen, vallen de accenten 
steeds meer op de formele zijden van het spelen. Creizenach wijst er
op, dat het schooldrama gaandeweg zijn oorspronkelijke bedoeling heeft 
verloren. Het accent valt dan uitsluitend op het vrijmoedige optreden 
van de leerling voor een gr6ot publiek. (48) 

c Acties en reacties in Frankrijk (Zwitserland) bij het ge
bruik van bijbelse stof in dramatische vorm 

1 Houding·ten aanzien van het toneel in calvinistisch
gezinde kringen in Frankrijk 
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Ook in Frankrijk en Zwitserland werd het toneel als pubiici
teitsmedium gezien voor de godsdienstige en politieke strij.d van de 
16de eeuw. · 
Al in. de 15de eeuw tekende zich de godsdienststrijd duidelijk af in een 
dramatisch stuk "Le Mystere du Concile de Brue" van Georges Chas
tellain. In dit werk werden op gepersonifieerde wijze in "Concile", · 
"Eglise'', "Paix", "Justice", (Reformation) aanvallen gedaan op de 
Roomse kerk en haar vertegenwoordigers. De vorst Lodewijk XII be
gunstigde het toneel, omdat dit wapen hem welkom was In de politieke. 
strijd tegen paus Julius II. · 

.In de vele "Sotties 11 keerde men zich tegen· de paus c. s. Gringore's 
"Jeu du Prince des Sotz", in i512 opgevoerd in de Parijse markthallen, 
oefende' scherpe kritiek op de sil;nonie, de eergierigheid en onwaarach
tighe~d van "Mere Sotte" (paus ·Julius II). 
. . Dergelijke politiek-godsdienstige stri~dstukken staan ,op een 
lijn met Duitse werken zoals de "Pammachius' en "Mercator" van 
Naogeorges en Manuel's "Vom Papst und seiner Priesterschaft". 
Veel van deze stukken vloeiden voort uit een humanistische_pen. In hun 
streven naar vrijheid zagen de humanisten zich belemmerd door de 
Roomse kerk. 

·De reformatorische strijd in Frankrijk begint pas recht als in 
1512 Lefevre d'Etaples"de rechtvaardiging van de mens door-het-geloof 
-alleen" stelt en de bijbel als ehig richtsnoer voor belijden en leven 
wil aannemen. · 
Na 1520 dringen de gedachten van Luther Frankrijk binnen. Lyon, dat 
maar dan honderd boekdrukkers· telde werd rn- en urtvalspoort. De te
genstand van officii:He zijde was z6 groot, dat velen om hun geloof 
moesten vluchten. De· Sorbonne verlangde zelfs de afschaffing van de 
boekdrukkunst. . 
De strijd werd in Frankrijk met grote' radicaliteit en bitterheid ge-

. voerd. Het toneel deed van weerszijden dienst. Werd de kerk, de.paus, 
het kerkelijk gezag op de planken aangetast, ook Luther moest het ont
gelden op het toneel. In een "toneelstu.k van 153 6 "Blason des Hereti
ques" werd Luther voorgesteld als een nazaat van Simon de tovenaar 
•.•. (49) 

Terwijl in Duitsland het spelen van bijbelse stof door de voor
standers van de Reformatie werd geaccepteerd, ja werd aanbevolen 
vanuit de bijbelzelf (Luther), is dit in Frankrijk en Zwitserland niet 
in die mate het geval._ Hier is meer sprake van "toelaten", niede onder 
druk van Libertijnen en naar de· wens van het volk •. 
Veel calvinistisch gezinden zagen in het spelen geen adiaphoor. Zij 
vreesden vermenging van hef heilige met het profane. Ook legden zij 
zich niet zozeer toe op het "fatsoeneren'' van bestaande stukken. Er 
was een streven naar Mschaffing. We kunnen spreken van een tfjdelijke 
en v6orzichtige acceptatie. Het nut. werd bovenal .gezien in de mogelijk
heid de geestelijke strijd publiek te voeren. 
We moeten niet vergeten, dat men allang het toneel kende als publika
tiemiddel voor het volk. Hierin lag dus een brok gewoontevorming die 
men moeilijk kon annuleren. . · 

. Vinden we een groot aantal Luthersgezinden als schrijvers en 
verdedigers van bijbelse dramatiek, dit is .anders in calvinistische 
kringen. · · 

Creizenach merkt op~ dat van katholieke zijde al bezwaren 
waren geopperd tegen mysteriespelen van de middeleeuwen; hoeveel te 
meer dan van de voorstanders van de Reformatie. De Geneefse calvi
nisten zagen het middeleeuwse drama als een grtiwel". • . nur die Mo
ralitat, diEi eine bequeme Hand9:abe zur religiosen Polemik darbot, 
\yurde eine Zeit lang begiinstigt '. (50) · 

. . . Toch heeft niet alleen eenpraktische factor een rol gespeeld 
bij het verschil in waardering van het bijbelse spel, door Lutheranen 
en Calvinisten. Verschil in opvatting over de bijbel zelf moet in· aan-
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merking worden genomen. (51) . 

c 2 Theodore de Beze: nTragedie fran<;aise du Sacrific;:e 
d'Abraham" 1550 

Hoewel het te verstaan is in het licht van de tijd, is het opmer
kelijk dat niemand minder dan Beza; aanhanger van het Calvinisme, 
zelf een dramatisch werk heeft geschreven. Wat heeft Beza bewogen 
dit "bijbelse drama11 te schrijven, te laten opvoeren? . 
Beza heeft zelf hiervoor motieven aangegeven: · · · 

In de eerste plaats weten we uit een editie van 1550 vari·Ba-' 
dius (52), dat Beza dit stuk schreef als een soort boetedoening voor wat 
.hij vroeger in zijn dichtwerken "Juvenilia" had geschreven. In dit stuk 
verdedigt hij zich als het ware tegen vijanden als Bolsec, die voortdu- · 
rend de vinger legden bij Beza's "jeugdzonden11

• . 

Dit 11geestelijk11 drama zal een geheel andere geest ademen dan zijn 
vroegere literaire werken. Hij wil niet een komedie of tragedie schrij
ven in de lijn van mod erne humanist en. Die s chri~ven stukken • . . 
"qui de seruent que d'espuanter les simples gens' • (53) 

. Voorts zegt hij, nfet gegrepen te zijn door de wijsheid van de 
6uden, maar door het vertroostende W oord Gods. In het voorbeeld van 
Abraham zag hij het "alles om Gods wil prijsgeven". Die levenshouding. 
werd ook gevraagd van allen die nu om het geloof werden vervolgd. Zelf 
in die nood verkerend, werd hij getroost door een menigte beloften en 
voorbeelden uit de bijbel, waarvan een enkele al voldoende was o:m de 
zwakste en meest moedeloze van de wereld te versterken. (54) 

Hij beoogt niet een formeel esthetisch doel, legt zich niet toe 
op k6mische effecten, maar wil het stuk dienstbaar maken aan een le-
ven bij de waarheid. (55) · 
Doel is vorming·van het publiek, de mensen terugroepen van hun ver
keerde wegen, de toen lege kerken·weer gevuld krijgen: 
· "Que pleust ·a. Dieu que toutes-les semaines, . 
· Nous puissions voir les Eglises si pleines". (55) 

Beza's "Abraham.Sacrifiant" kreeg grote bekendheid.· Het 
werd vertaald in het Engels, ·Duits, Italiaans en zelfs in het Latijn. 
Ook in ons land werd het gelezen. De bekende letterkundige Huygens 
zegt: nlk had U eerder moeten schrijven. Nu zend ik U een exemplaar · 
van Beza's .Abraham Sacrifiant; gij kunt daaruit zien hoezeer ik nog 
·denk aan de tijd dat wij het daarmee zo druk .hadden". (56) . 
Door kinderen opgevoerd, maakte het stuk indruk ". • ~que touz les 
spectateurs en furent tout ravis, et y en eust qui pleurerent". (57) 

Waarin school de kracht van dit bijbelse .stuk dat tot 1928 maar 
liefst 36 herdrukken.beleefde en ook in Nederland in 1594 door Leidse 
studenten werd opgevoerd? (58) Was het een echt drama, een tragedie 

· naar klassieke stijl? 
Jonker zegt dat het stuk grote invloed op het theater in Frankrijk zou 
hebben gehad als het stuk naar het model van de oude tragedie was ge
maakt. Keegstra daarentegen typeert het_stuk als de eerste tragedie 
die is gemaakt in navolging van de klassieken. (59) 
Er is ongetwijfeld v6rmverwantschap. Beza zelf wijst er op, dat hij 
een aparte proloog heeft gemaakt en het geheel heeft ingedeeld op de 
wijze van de komedie. Beza's werk vertoont een, eigen stijl. Dit vindt 
zijn oorzaak hierin, dat Beza zich zo nauw mogelijk bij de bijbel aan
sloot. Hij heeft niet terwille van dramatische of esthetische eisen het 
originele bijbelverhaal bedolven onder een menigte aantrekkelijke fan
tasieprodukten. Het stuk stak ver uit hoven de doorgaans vlakke mora
liteiten van tijdgenoten. 
Het stuk is meer een eenvoudige vertelling dan een 4ramatisch kunst
werk. Ornamentering ontbreekt nagenoeg: eenvoudige stijl, geen volkse 
vermakelijkheidsscenes, declamat6r~sch-dialogisch opgesteld, ernstig. 
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Opvallend is de geestelijke innerlijke strijd van Abraham. De 
toeschouwers krijgen niet aangrijpende scenes te zren, maar h6ren 
wat zich in Abraham afspeelt. Daarom kan Keegstra zeggen dat het 
nieuwe in dit werk is: "Pour la premere fois une piece contient un 
peu de psychologie et un mince developpement de caractere". (60) 

Inderdaad kunnen we haast op de voet volgen, wat zich in de 
ziel van Abraham, de geloofsheld, afspeelde. 
Na het bevel Izak te moeten offeren zegt Abraham: 

. " Brusler ~ brusler, j e le feray" 
"Que dy"7je? o·Dieu; puis que l'as ordonne, 

J e le feray,. las, est-il raisonnable 
Que moy· qui suis pecheur tant miserable 
Viene a juger les secrets jugemens ••••• " 

Dan komen andere gedachten bij hem op: 
C'est quelque songe, ou bien quelque faulx ange 
Qui m'a plante cecy en"!a cerveille: · · 
Dieu ne veut point d 1 offrande si cruell" 

Maar Abraham herstelt zich: 
"Ha, · qu' ay-je cuiqe dire? 

Pardonne moy ••.• mon Dieu 
Tuer le veux moy:i:nesme de la main, 

· Puisqu'il te plait o, Dieu; il est certain. 
Que c!est raison :·par quoy je le feraY.". 

Hoe Rroo~ is ~ijn zielenood: . 
Fendez mon queur . • ; . 
Et pour mourir plu·s longtemps n'attendez •. 
Plu-stost on meurt, tarit moins la mort est grave" 

Maar Abraham overwint in de zielestrijd: · 
· · . " Arriere chair, arriere affections: · 

Retirez voes, · humaines passl.ons. 
Rienne m'est bon, riez;t ne m'-est raisonhable, · 
Que ce qui est au Seigneir :aggreable"·, · · 

En zo moet de mens leren gehoorzamen: . 
"Quand Dieu nous Emjonct une chose, 

Que nous _ayo~s la bo_uche close, 
'Sans estriver aucunement · 
Contre son sainct commendement: 
S'il commande, il faut obeir". (61) . . . . . 

Dit. stuk.heeft niets van een spectakelstuk, ·van een "schouw
spel". Van dit·werk geldt de typering die Demasures, predikant in 
Metz en Straatsburg, gegeven heeft van zijn David-trilogie (1566), na
melijk dat hij enkele trekken van het werk van de klassieken· heeft 
overgenomen. Ik wil onderwijzen, zegt hij~ riiet vermaken. Ret ware 
en zo heilige Woord Gods moet alleen inet eerbied en vrees worden 
gebruikt. (62) · ' · · 
Ook bij andere schrijvers in het 'karrip van Beza zien we grate voor
zichtigheid bij het hanteren van de bijbel. Als Henri de Barran zijn 
stuk "Tragique Comedie franc;aise de l'hoinme justifie ·par foi" (1554) 
in deze dramatische vormgeving aanbiedt, motiveert hij, dat het niet 
ondienstig zal zijn voor de mensen, om op deze wijze te spreken. Ik 
heb niet" anders gedaan dan zinnen uit de bijbel nemen, waarop het 
dogma vari de rechtvaardigmaking ·is gegrond, wetend dat deze marlier · 
van samenstellen niet onwaardig is voor de Heilige Schrift. (63) 

. Zo was men in deze kringen zeer gereserveerd. Ret aantal 
theina's dat men voor stukken koos, was heel beperkt. Af en toe ver-· 
scheen er een gelegenheidsstuk, dat meestal geinspireerd was door 
een actuele, politieke gebeurtenis. Dit is b. v. het geval met het stuk 
"Aman: tragedie saincte tiree du VII chapitre d'Esther, livre de la 
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saincte Bible". Een gunstige beschikking van de ko:t;1ing ten aanzien van 
de zaak van de Reformatie was ·hier de aanleicling. . 
Deze gang van zaken is zeer begrijpelijk. Temidden van nood, druk 
en vervolging wilde men getuigen, zijn harteroep en hartewens laten 
horen aan het volk. Hoe actueel was Davids worsteling geworden en 

.hoe rr echt" de weergave in de David-trilogie "David combattant, 
David.triomphant, David fugitif" van Louis Desrnasures. Dergelijke 
bijbelse stukken waren n6odkreet en appel. · 

Evenwel, al was de bedoeling· goed, ook hier trad na een korte 
tijd van 6pbloei verval op. Geen wonder. Ook hier leefde men temid
den van een humanistisch gezinde geesteswereld •. De opvoerende:p., 
meestal studenten, veroorloofden zich vrijheden, die met de stijl van 
de bijbel moeilijk te rijmen waren. 
Keegstra wijst erop dat men bij Beza en zijn opvolgers onbewust een 
vermenging ziet van het heilige en het profane. Dat is, zegt hij, de 
zielsgesteldheid van die periode. Renaissance en Reformatie, paga
nisme (klassiek) en bijbels christendom botsen op .elkaar, komen sa
men in de grate schrijvers. (64) 
Zo gaat -ook hier het "bijbelse" spel dezelfde weg volgen die we el
ders zagen. 

c 3 Tegenstand van calvinistische zijde 

Het calvinistl.sche toneel beleefde een korte tijd van bloei. In 
eigen gelederen rees spoedig principieel verzet. Men stelde de· 
vraag: "Is deze vormgeving in overeenstemming met het karakter van 
de Heilige Schrift?" . · 
Dit nu werd door verschillehde personen ontkend en betwist. Iemand 
als Grevin b. v. gebruikte wel historische stof om voor de leerlingen 
een leerzame schoolkomedie te schrijven, maar: 

•.. , . , jamais les lettres sainctes 
N e furent donnees de Dieu 
Pour en faire apres quelque jeu." (64) 

Hij wil de zaak van de dienst van God niet vermengen met 11 des choses 
fainctes". 

Hevig was de tegenstand van de "Freres Parfaict". Zij willen 
niets weten van de waarde van stukken als van Beza en zijn volgelin
gen. Deze stukken tenderen naar uitstrooien van het vergif van de ket
terij onder de dekmantel van onderwerpen, genomen uit de Heilige 
Schrift. (65) · 

Het is bekerid dat niemand minder dan Calvijn en Farel met 
de netelige vraag te maken kregen. • 
Nadat een toneelgroep "Roux Monnet" toestemming had gekregen om 
in Gen~ve .. een moraliteit op te voeren (met inwilliging van het minis
terie van p·redikanten) kw'am kort daarop het verzoek om de "Actes 
des Apotres!' te mogen spelen. Calvijn en Poupin oordeelden dat in 
dit stuk niets tegen God was gericht. (6_6) 
Als de raad het college van predikanten hoort, wordt toestemming ge
geven. Calvijn stemde t6e (wat nog geen verdediging is); hij wilde in 
zijn verzet niet tot het uiterste gaan. Men kon het volk niet alle ge
noegens verbieden. Hij vond het stuk wel een vroom stuk. Het was 
beter het niet op te voeren, omdat. het aanleiding kon geven tot ver
warring en onrust. Hij wilde zijn standpunt niet te zeer beklemtonen; 
als de raad op zijn standpunt bleef staan en Poupin v66r was, liet hij 
de zaak verder aan Poupin over. (67) 
Er volgt dan op 21 juni 1546 toestemming. 
Dit "milde" oordeel werd doorkruist door een felle preek van Cop. 
Hij dreigde met de kerkelijke ban voor· allen die zulk een profanerend 
stuk zouden bijwonen: De reactie van de mass a tegen Cop was z6 
groat, dat hij moest worden "opgesloten". om aan het agressieve pu-
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bliek te ontkomen. 
Het einde van dit dramatische lied was, dat de predikanten zich tot 
de raad wendden met he~ verzoek dergelijke opvoeringen niet meer 
toe te laten en het geld liever te besteden voor de armen. De raad ging 
hiermee accoord en wilde wachten op tijden die meer geschikt waren • 
. (68). 

Het spelen was niet aileen voorwerp v;m discussie van enkele 
personen. Ook kerke~ijke vergaderingen zagen het probleem op hun 
tafel gelegd. 
De synode van Poitiers van 10 maart 1560 kondigde af: 

.. · "tous consis'toires seront avertis par les Ministres de de-
. fendre toutes dan8~~in10mmeries, tours de gibeciere et comedie_s". 
(69) . 

Ook de uitspraak van de nationale synode van Nimes, van 6 
Mei 1572, liet niets aan duidelijkheid te wensen over: 

· "ll ne sera permis aux Fideles d'assister aux spectacles 
.profanes comme aux danses, tragedies, au farces, soit qu'on 
les represente en public ou en particulier; parce qu'ils ont 
ete defendu de tous terns par les Eglises de Dieu, comme des 
amusements illicites et qui corrompent les bonnes meurs, 
P-articulierement lors que la Sainte Escriture y est profane ••• 

Mais s i le College juge convenable pour exerger la-
jeunesse de representer des lusto1res qui ne soient conten 
niies dans la ~ainte Escriture (laquelle ne nous a pas ete 
donne pour nous servir de Pas stems. mais pour etre pre
chee, efpour notre consolation) pourvfique cela se fasse 
rarement, et par l'avis du College, qui en fournira le sujet, 
ces representations seront tolerees". (70) 

Ook werden zij die schreven gewaarschuwd: 
"Ceux qui mettent la main ala plume pour ecrire les 
Histoires de l'Ecriture Sainte en Vers, ser_ont avertis de n'y 
meler pas de Fables Poetiques, et de ntattribuer pas aDieu 
les noms des fausses Divinites, et de n'ajouter aucU:ne chose 
du Texte Sacre". {71) -{onderstreping van R.) 

In het verweer tegen de spelen- stond de Heilige Schrift vanwege haar 
karakter centraal. 

" Zagen we dat Luther c.s. aanbevelingen gaven vanuit de bijbel 
zelf (apokriefe boeken), hier werd ~ders geoordeeld, want: 

"Les livres de la Bible, soit Canonique ou Apocryphes ne 
seront point emploies en Comedies ou Tragedies par aucune 
representation des Histoires Tragiques ou des autres Choses 
qu 'ils contiennent." (72) 

De grote vrees voor profanatie· en het besef dat het toneel, ge
zien de ervaring van de eeuwen, niet bepaald zedelijk verheffend was, 
brachten mee dat het schooltoneel, dat bijbelse stof verwerkte, nau
welijks op gang is gekomen. Dit in tegenstelling met Luthers gezinde 
landen. De feestelijke opvoeringen bij promotie en prijsuitdeling 
vinden we niet _vermeld in de leerprogramma's die onder invloed van 
Calvijn.c.s. tot stand zijn gekomen. Zeker, men kende op de scholen 
wel het "reciteren", de opzegsti~l naar esthetische eisen. We denken 
hier aan de "colloques scolaires' als gangbare methode van de 16de 
eeuw. 

Orndat de strijd tegen het spelen in Calvinistische kringen ge
boren is uit .grote eerbied ·voor het Woord Gods, was men uiterst ge
reserveerd. De korte bloeiperiode leverde een beperkte hoeveelheid 
stukken op. De stukken waren eigenlijk niet anders dan apologieeen 
met e·en arme theatrale ornamentiek. De kansel stond centraal, het 
toneel was een n6odoplossing van. zeer tijdelijke aard. De nadruk viel 
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op de homiletiek, niet op de ·dramatiek. 

In landen waar het Calvinisme ingang vond (en we denken dan . 
inzonderheid aan Nederland) was de situatie evenzo. Het dr·amatise
ren van bijbelse stof ontmoette ook daar tegenstand. Nederland, dat 
omstreeks 1530 een bloeitijd kende ·van het "toneel", tekende even
eens protest aan, Ook hier werd gevreesd dat de dramatisch-ludieke 
vormgeving afbreuk zou doen aan de inhoud van het onfeilbare Woord 
Gods. . 
Zo zagen we binnen het kamp van reformatiegezinden verscheiden
heid van waardering, m6tivering, enscenering en· •• ~ profetfe. 

E Het schooldrama in Straatsburg 

We gaan nu ineer in details de schooldramatiek in Straatsburg 
belichten. Het schoolwezen hier was min of meer een model van de 
methodiek voor het "middelbaar" onderwijs. In deze stad werd v66r 
de schoolhervormer Sturm en tijdens zijn werkperiode van 1538-1581 
ijverig gedramatiseerd. 

a De situatie v66r de werkzaamheden op schoolgebied van 
Johannes Sturm 

Voordat Sturm in Straatsburg het schoolwezen in echt huma
nistische zin reorganiseerde, was hier duidelijk een opleving van de 
klassieken. 
Niemand minder dan de beroemde onderwijsdeskundige Wimpfeling 
had hier propaedeutisch gewerkt. Een klassieke werkvloer was aan-
wezig. · 

Vier jaar na een bekende rede van Celtis in 1492 verscheen in 
Straatsburg de "Straatsburger Terentius" van Johannes Griiginger. · 
In genoemde rede beval Celtis dramatische opvoeringen voor leer
lingen van Latijnse scholen en studenten aan, omdat in die werken een 
grote pedagogische waarde lag. 

De Elzas ·was van ouds bekend om zijn gezindheid voor het 
·toneel. Jundt vertelt dat hier in 1488, 1512, 1513 en 1514 passiespe
len werden gehouden. (73) Deze stukken, uitgevoerd door burgers en 
priester, moesten wel worden onderscheiden van het hier ingevoerde 
nieuw-Latijnse drama. Dit nieuw-Latijnse schooldrama werd door 
scholieren uitgevoerd, 
Men heeft de Elzas wel getypeerd als hetland van levensvreugde en 
burgerlijke zelfgenoegzaamheid, begiftigd met de kracht der veraan
schouwelijking. (74) Al deze factoren bepalen de goede voedingsbo
dem voor het opbloeien van uitgebreide theatrale kunst. 
Wat leerlingenuitvoeringen betreft, deze dateren in elk geval vanaf 
1512. Toen werd namelijk een werk "Hercules am Scheideweg" van 
Brand opgevoerd door leerlingen van de "Munsterschulerr. 
Zo kwamen hier twee lijnen samen: die van het mfddeleeuwse gods
dienstige spel, en die van de spelen van de klassieken. Deze twee lij
nen snijden elkaar in het gymnasium van Straatsburg. 

b De betekenis en invloed van Sturm voor de school-drama
tiek. Sturm's verleden·en zijn humanistisch opvoedings
doel 

Op overtuigende wijze heeft J. Waterink de invloed getekend 
die van de ttbroeders des gemenen levensrr van Nederland op Sturm 
hadden. Door hen groeide zijn voorliefde .en ijver voor herbeleving 
van kennis en kunst van de klassieken. Sturm studeerde van 1521-
15;:!4 aan het gymnasium in Luik. Dit gymnasium was in 1496 door 
toedoen van de ttbroeders" opgericht. De organisatie en inrichting 
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van deze school was onder invloed van Hegius van Deventer tot stand 
gekomen. Hier ontving Sturm zijn humanistisch stempel, dat van be
slissende betekenis is geweest voor zijn pedagogisch-didactische as-. 
piraties. · . · · . · · 

De studie werd voortgezet in Leuven. Hier leerde bij de huma
nistische geest van Erasmus kennen. Zo ontwikkelde Sturm zich tot 
een klassiek literator, die op 26-jarige leeftijd een uitgave verzorgde · 
van Terentius' werken in Tiibingen. . · . 

In· 1529 ging hij naar Parijs en hield.lezingen over Cicero en -
Demosthenes. · · _ 
Een jaar hiervoor hap hij in $traatsburg Butzer leren kennen. Door 
he~·kreeg hij belangstelling voor de zaak van de Reformatie. Vanaf 
·die tijd onderhield hij nauwe betrekkingen met Melanchton en Butzer. 
In 1536 werd hij door Butzer naar Straatsburg geroepen. Daar werd 
hij hoogleraar in rhetoriek. en dialectiek aan de protestantse theolo
gische universiteit •. 
Sturm we·rd te Straatsburg geroepen het hoger onderwijs te reorgani
seren ep. werkte mee aan het tot stand komen van een gymnasium •. Er 
w aren al drie Latijns e ;s cholen. · 
De klasseindeling in decurien was didactisch belangrijk: een oudere 
leerling kreeg de leiding over een groep klasgenoten. Deze groepsac
tiviteit was zeer geschikt voor Cle beoefening van de kunst van het 
voordragen en vrij-optreden. Alle leerlingen werden bij het werk be
trokken. Dit systeem bevorderde de selectie, nodig om de beste spe
lers te krijgen 'voor publieke opvoeringen. 

In deze achtklassige school stelde Sturm als ideaal, de leer
lingen perfect Latijn te leren en welsprekend te zijn. Sturm had zijn 
hart aan de Latijnse taal verpand. In de hoogste klassen viel het vor
mingsaccent op de rethoriek. · 
In de kennis en kunst van de klassieken zag Sturm een opvoedende 
kracht, die naast de godsdienstige vorming der jeugd in de schoolme-
thodiek gestalte .moest krijgen. . 
Sturm hinkte op twee gedachten, waarvan de eerste sterker was dan 
de tweede. Ziegler getuigt, ~at het godsdienstonderwijs in de school 
_van Sturm op geen enkele wijze naar voren kwam. Veeleer was dit 

. dienstbaar aan ·het taalonderwijs ~ In klas 7 werd de catechistmus in 
het Latijn vertaald en in de hoogste klas van het gymnasium werd'het 
Nieuwe Testament in het Grieks gelezen. {75) 

Bij dit esthetisch-humanistisch vormingsideaal paste het dra
matiseren. Sturm was zelf met spelen vertrouwd. In Luik had hij op 
jeugdige leeftijd een actieve rol gespeeld in het stuk ttPhormia". 
Melanchton die in zijn privaatschoolleerl~ngen· opvoeringen ·kende, 
versterkte Sturms' toneelgezindheid, Melanchton nam een ruim-stand
punt in. Hij zag in een stuk als de "Eunuchus" geen zedelijke gevaren 
voor de jeugd. In een dergelijk stuk zag de jeugd als het ware in een 
spiegel en leerde zo verkeerde liefde afwijzen. Zo wordt het begrij
pelijk, dat Sturm geen zedelijke gevaren zag in de werken van Teren
tius: die heeft er zorgvuldig voor gewaakt dat er geen onzuivere grap
pen in zijn stukken voorkomen. (76) 

Met de stukken van Plautus is Sturm iets voorzichtiger. In 
een voorrede op Plautus'_ werken (waarvan hij zes aanbeval) zegt hij, 
dat Gods goedheid hierin openbaar geworden is, dat zijn werken bijna 
2000 jaar zijn bewaard gebleven •.•• Wat kunnen de leerlingen door 
de. schoonheid van de deugd, aanschouwelijk gemaakt in deze stukken, 
niet leren als daartegenover de laster voor ogen wordt geschilderd • 

. · (77) . 
Zo-zien we dat Sturm naast het.sterk geaccentueerde formele taal
doel ook de zedelijke vorming op deze wijze wil bewerken. De 
"Schmutzige Zoten" van een Plautus neemt hij op de koop toe • · .· 
de jongelui horen thuis van dienstboden ook heel wat • 
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Ev<:!nwel, ook bijbelse stof kreeg een flinke beurt. In Sturms 
tijd en daarna werden veel bijbelse stukken opgevoe.rd. Een jaar na 
de opening van het gymnasium werd een feestelijke dramatisering.ge
geven van het Lati~nse stuk van Sapidus (Witz), n.l. de 11 Anabion sive 
Lazarus redivivus '. 

Sturm oogstte hiermee veellof. Veel aanzienlijke gasten
·toes.chouwers drongen erop aan, dat dergelijke stukken meer zouden 
worden gespeeld. Van nu a(krijgt de bijbelse stof grater aandacht. 

Als wij Sturms vormingsdoel in aanmerking nemen is het be
grijpelijk dat de "bijbels e" stukken dikwijls ver verwijderd w areri van' 
de oorspronkelijke inhoud en bedoeling._ Bij een toeleg op dramatische 
effecten, voortvloeiend uit esthetische eisen, ligt dit voor de hand. 
Daarbij was nog een andere factor van invloed: men wilde een breed 
publiek niet afstoten. Daarom werden in Straatsburg polemische stuk- · 
ken niet gespeeld. De strijdvaardige Lutherse geest kende men hier 
niet. De strijd voor de zuivere leer, die gepaard ging met aanvallen 
op andersdenkenden als Rooms-Katholieken en Gereformeerden en 
dwepers, werd de jeugd hier bespaard. (78) 

Ontbrak de godsdienstig-bepaalde polem1ek in deze bijbelse· 
stukken; daartegenover staat de toename van 6rnamentiek. Schrij
vers veroorloven zich dichterlijke vr1jheden, die de binding aan wat 
de bijbel zelf biedt, losser maakt. Dat is b. v. op te merken in de. 
dramatische aankleding van het werk over Lazarus' opstanding van 
Sapidus (1539). In dit stuk wordt het aantal personen hoog opgevoerd. 
Nicodemus, Cham us ( een spion), Philerges komen in de bijbel niet 
voor. Ook het uitgetekende slechte leven van Lazarus kent de bijbel 
niet. Doel van deze en soortgelijke invoegingen en realistische ver
werkingen is, het stuk dramatis che kracht te geven, acceptabel te 
maken voor toeschouwers. 

Onder invloed van Sturm zien we deze ontwikkeling: Aanvanke
lijk komen klassiek_e en bijbelse stukken min of meer naast elkaar 

· voor, omdat de inhoud afkomstig was van twee geheel verschillende 
bronnen. Later komt het echt theatrale karakter meer naar voren, 
Onder die dramaturgisch!'l vormgeving lijdt de bijbelse inhoud. 

Het schooldrama, bedoeld als pedagogisch (humanistisch)
didactisch vormingsmiddel, verloor gaandeweg het specifieke sch6ol
doel en maakte plaats voor het beroepstoneel. 

c De schooldramatiek integrerend bestanddeel van het 
school-leerplan 

Het leren. en opvoeren van dramatische werken was een echte 
leeraangelegenheid van de gehele school. Dat blijkt uit de wijze waar
op een en ander was geregeld. Elke groep van tien leerlingen bestu
deerde het bewuste stuk. Er werd dagelijks geoefend in leren en 
"spelen". Het leren en begrijpen van teksten kenmerkte zich door 
nauwkeurigheid. Het mooie, elegante voordragen werd nauwgezet in
gestudeerd. 
De gehele inkleding van de stukken verraadt dat het echt spannend 
"spel" was: gebeurtenissen volgen snel op elkaar, afwisseling van 
personen en plaatsen, indeling van de "bedrijven" in verschillende to
nelen. 

Na: maanden van oefening in de klassen "per groep" werd naar 
kennis en spelkunde geselecteerd voor de grate opvoering. 
Daar leraren zelf stukken maakten, kon rekening worden gehouden met 
het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De zinsconstructie sloot 
daarbij aan. Dit is een echte didactisch-bepaalde aangelegenheid van 
de school. Daarop wijst ook de uitvpering, die aanvankelijk in de 
schooltuin plaats vond. Overigens, hier was plaats voor 2000 toe
schouwers. 

Het element van de veraanschouwelijking werd "ingevoegd" om 
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hen die geen Latijn verstonden, een en ander te verduidelijken. 
De dialogische leervorm was een veel tijd en moeite vergende school
activiteit. 

Hoezeer verschilt deze schoolbezigheid van wat men later in 
veel scholen deed en doet: eens per jaar, op een ouderavond of school
avond een "stuk" laten opvoeren door enkele leerlingen die deze 
"kunst" verstaan. Deze werkwijze heeft niets uit te staan met het 
leerplan van de school. 

d Het schooldrama een aflopende zaak 

Als Sturm in 1581 wordt afgedankt, groeit het echt theatrale 
karakter van de stukken. Dit werkte negatief voor het schoolleven. 
Daar kwam bij, dat de 'stukken steeds meer door studenten werden op
gevoerd. De middelbare scholieren traden terug. 

Toch werd er na Sturm nog vrij veel geacteerd. Van de perio
de van 1583 -1621 is bekend dat niet minder dan 27 schooldrama's 
zijn opgevoerd. De meeste hiervan zijn "bijbelse" stukken. Vijftien 
werken waren ontleend aan het Oude Testament, ·twee _aan het Nieuwe. 

Met de tijd wordt het gehalte van de stukken slechter. Men is 
uit op effectbejag. De dramatische kracht wordt vergroot door affec
tieve belevingen aanschouwelijk te maken. Zo weet Walther in een 
stuk "Nabal", opgevoerd in 1582, het slechte leven van Nabal "aan
grijpend" uit te beelden tegenover het goede van David. Hetzelfde ef
fect krijgen we-als de "verleidingssdmen. in een Jozef-stuk wordt ge
speeld, of de verhouding tussen Simson en Delila ''spiegel" voor de 
toeschouwers wordt. In veel gevallen is de bijbelse stof niet meer 
dan een mooie gevel, waarachter een ·zedelijk ontredderd leven schuil 
gaat. 

Onder invloed van bekwame mannen als Caspar Briilov en 
Crusius nam de theatrale accentuering toe. 

Briilov was sedert 1612 leraar aan het gymnasium en werd in 
1622 bij de zelfstandigwording van de universiteit eerste rector van 
het gymnasium. Deze taalkundige en dichter van naam ijverde met 
Crusius voor losmaking van het schooldramatiseren uit de specifieke 
opvoedingsfunctie van voorheen. Zij wilden een volwaardig toneel met 
een eigen, zelfstandige plaats. 

Van deze ingrijpende verandering zegt Skopnik: 
"Die alte Schulkomodie, die in moraliserender Form stoff

liches vermitteln wollte, ist zu Grabe getragen, an ihre Stelle ist ein 
neues Drama getreten das bewuszt und mit Stolz seine Bedeutung als 
lustbringendes und seinen Zweck selbst tragendes Festspiel verkun-
det". (79) · . · 

Het Straatsburger Academie-theater was een aangelegenheid 
van de gehele stad. Het werd peperduur vanwege de decors, cos
tuums en toneelattributen. (80) 
Toen de raad van de stad op 24 februari 1622 het bevel gaf tot het 
horiden van boetpredikaties, hielden de Academie-opvoeringen op. (81) 

We zagen in deze stad eEm specimen van dramatiseren in 
schoolverband. ·Met de schooldramatiek kreeg het "spelen" bijzonder 
de aandacht. Pedagogen als Vivez en Comenius beijverden zich deze 
leervorm toe te passe.n in de scholen. 

We zagen hoe Humanisme en Reformatie 1-lsamen"werkten aan 
uitbeelding van bijbelse stof. De verwerking van het meest geliefde 
dramatische thema, dat van "De verloren zoon", kan de gevolgen van 
synthese toelichten. 
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F Het thema van "De verloren zoon" in het.schooldrama: 
illustratie van de geest van synthese 

De aangrijpende parabel van "De verloren zoon" heeft zich van 
oude tijden af in een veelsoortige belangstelling kunnen verheugen. 
Predikanten, dichters, schilders en dramaturgen hebben op verschil
lende wijze dit "thema" gestalte gegeven. 
Deze gelijkenis· kan op gevarieerde wijze aan de orde worden ftesteld. 
De grondvraag hierbij is: ''Wat wil deze gelijkenis ons leren? · 
Uit de vele bewerkingen blijkt, dat die vraag ve:rschillend ·beantwoord 
werd. Voor de een is het "verhaal" de weergave van een alledaags 
beeld van de zwakke mens. Het aantrekkelijke is dan de "goede" af
loop, 
Een ander duidt de geschiedenis allegorisch en tracht elk deel van de 
gelijkenis een diepe verbogen zrn te geven, 
Bood deze gelijkenis niet veel gelegenheden om aanschouwelijk en aari-= 
grijpend onderwijs te geven .' 

Een bijzondere belangstelling voor deze parabel zien we in de 
16de eeuw. Daarvoor zijn verschillende gronden aan te wijzen. 

a W aarom zoveel aandacht voor deze gelijkenis? 

1 Men zag er een apologie in voor de zaak van de Reformatie, 
In de godsdieriststrijd van de 16de eeuw kw am het dogma van 

de rechtvaardigmaking, van de verlossing van de zondaar-uit-genade, 
centraal te staan, 

Waar kwam. die redding indrukwekkender naar voren dan in 
deze gelijkenis? Niemand minder dan Luther heeft gedurende jaren 
na 1522 op de derde zondag na Pinksteren over Lukas XV gepreekt. 
En wat de exegese van de par·abel betreft: Michael Styfel, een Augus
tijner monnik, gaf in 1523 zijn uitleg die algemeen werd aanvaard. 
Volgens deze uitleg waren de broers beeld van twee kerken. De "ge
redde" zoon is beeld van de kerk die alleen van genade willeven; de 
"verloren" oudste zoon is symbool van de Roomse Kerk, die leeft 
uit eigen "goede" werken, Door deze reformatorisch-antithetische 
duiding werd de parabel als een machtig wapen gezien tegen Rome. 

2 In de scholen groeide een sterke behoefte om het onderwijs te her
vormen. Ook het godsdienstonderwijs Wilde men halen uit de middel
eeuwse "sleur". Daartoe moest het levendig, op de man af en con
crea- aanschouwelijk worden gegeven. 
Bij vernieuwing van het onderwijs speelde ook de kunst van het woord, 
van het mooi en duidelijk zeggen, een grote rol. Dichters en school
meesters zagen kans· deze stof voor de schooljeugd produktief te rna
ken. Bij dit methodische motief kwam een pedagogische achtergrond: 
·de jeugd leerde de 11 strijd" en kon zi.ch 11 spiegelen". De gelijkenis 
kreeg de functie van 11 Knaben-Spiegel11

• Vandaar het grote aantal be
werkingen in vee! landen en in veel dialecten. Winckler vermeldt 186 
bewerkingen in een groot aantal Platduitse dialecten. (82) 

3 Een dramatische bewustwording. 
Deze bewustwording hangt nauw samen met wat boven werd 

genoemd. Een opnieuw beleven van de theaterkunst van de klassieken 
maakte het Prodigus.:drama act"ueel. (83) 

De dramaturg zag in deze gelijkenis drie belangrijke scenes, 
die levendig, met dramatisch effect, konden worden verwerkt: het 
afscheid van de vader, het verblijf in het buitenland en de terugkeer, 

. · Bet verblijf elders werd als scene het me est uitvoerig en 
"dramatisch" gepresenteerd. Juist aan de hand hiervan kan men onder
kennen hoe ver de geest van synthese, van amalgamering, is gevor
derd in de "uitbeelding" van dit bijbelse thema, . 
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4 Een opvoedingsmotief, gericht tegen de slechte invloed van volkse 
spelen. 

Velen waren van oordeel, dat met deze bewerkte bijbelse stof 
de ernst van het leve·n kon worden aangetoond. Indirect dacht men 
er de ruwe vastennachtsspelen mee te kunnen neutraliseren. Als 
jong en oud spelen willen zien, goed, maar dan deze "heilige" spelen. 
Zo zocht men dan een "geheiligd" schouwtoneel, een zichtbare pre
dikatie van de mens die verloren raakte en werd gev6nden . 

. b Bewerkingen in de 14de en 15de eeuw: een volks substraat 

Wat het gebruik betreft van het thema van de verloren zoon in 
de ·eeuwen v66r 1500., valt op het "populaire" en niet gewijde karakter. 
Juist het heilige was dikwijls voorwerp van spot, satire, humor, 

Kat merkt op in zijn "De verloren zoon als letterkundig mo
tief", dat de mismaking van de par abel met nagenoeg vergeten mo
raal in de 14de en 15de eeuw een weinig bijbels leven heeft geleid en 
verdwaald is tussen de toen zo populaire vagebondenliteratuur. Dit 
milieu biedt volgens hem weinig kanb op herstel van de oorsprorike
lijke wijding. (84) 

De vagant, de rondzwervende student, dobbelaar, doorbrenger 
was een zorgbarend type van alle tijden. Welnu, lag dit type niet op- · 
gesloten in deze gelijkenis? Bood cteze gelijkenis niet de goede hoop 
op herstel? · 

Zo werd de verloren zoon het gangbare zwer.verstype. En de mo
raal van dit zwerversverhaal? Dezelfde schrijver zegt: "Het is scha
mel wat er van de zedelijke strekking van het verhaal overbleef: de 
uiterste barmhartigheid Gods, die de zondaar voor wanhoop meest 
behoeden, werd dikwijls een grond voor het meest vermetele ver
trouwen". (85) 

I)it volkse substraat van deze eeuwen vinden we later in aller
lei variaties terug. Niet alle bewerkingenwaren even slecht. Soms 
lag in een bewerking niet meer noch minder dan een ernstige waar
schuwin~ aan het adres van studerenden. Zo had Wimpfeling zijn stuk 
-"Stylpho' bedoeld en Murner in Straatsburg zijn "Schelmenzunft" of 
"Dialog zwischen dem verlorne Sohn und seinem Water, d. h. Gott •. " 

Hoe verder men zich van de bijbel verwijdert, hoe meer ·rand
figuren en tussensdmes worden ingelast. Dan heeft men het motief 
hoven genoemd onder a.1. ongedaan gemaakt. · 
We zagen reeds, dat men soms dicht bij de bijbel bleef staan. (Beza) 
Ook in de verwerking van het verloren-zoon-thema·kan men dat zien •. 
Maar .de historische ontwikkeling van het spelen met dit thema is ver 
van bemoedigend. Kat drukt zich o. i. voorzichtig uit, als hij zegt van 
dit schooldrama, dat het met gebruikmaking van aan klassieken ont
leende stijlmiddelen de bijbelse leer in de schaduw stelt door humanis
tische wijsheid. (86) 

c 1 Een reformatorisch-polemische bewerking, Burkard 
Waldis' 
nDe parabell vam vorlorn.Szohn Luce am 15 gespelet 
vnnd Christlick gehandelt nha Ynnholt des Texts, 
ordentlick na ·dem geystliken vorstande s ambt aller 
vmstendicheit vutgelacht, Tho Ryga ynn Lyfflandt, Am 
27 dage des Monts Februarij 1527. 11 

• · 

W aldis, oorspronkelijk Frans cis caan; · nu Lutheraan, wil in de 
lijn van Luther de klassieke kunstvorm toepassen voor een stukmet 

. uitgesproken reformatorisch doel. Zijn bewerking van de parabel is 
een st:r.-ijdschrift v66r de Reformatie, tegen Rome. Dit blijkt al di
rect uit het begin: ''Nicht reyssen tho lichtuerdichtheit 

· Wo de Pauwest tho Rome deyth". (87) 
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Dit stuk wil·geen lichtvaardigheid iJ;J. de hand w~rken, zoals dat het ge-
val is met de vastennachtsspelen van·Rome: ; 

"Wy willen a]J.ers anders'-leren · 
-Inn christliken saken christlick beren". ·(88) 

Als verte~enwo.ordiger van de zaak v~ de Reformatie laat Waldis 
'~prediker 1 optreden. Ongetwijfeld een "waardevolle" vervanger van 
de narfiguur uit de pro.fane stukken. Deze prediker roept de· toeschou
wers op om G"od te loven voor zijn .genade en Zijri Woord te handhaven. 
Het centrale thema van de Reformatie· komt aan de orde: · 

"De wyle nu godts wordt ewicht·blifft .. 
. Welln wy. ydt bewysen mit der schrifft ·. . 
Dat den gestoppet werde de mundt . 
De godts wordt !estern tho aller stundt; •.. " (89) 

De evangelische opzet blijkt ook uit het optreden van een kind, beeld 
van het evangelie. Dit kind leest de Lutherse vertaling van Lukas XV 
voor. Daarna volgt een Luther lied: "Nun bitten wir den heiligen Geist". 

Het stuk dat uit twee bedrijven bestaat, begint met een mono
loog van de jongste zoon. Het spelkarakter komt uit in de dialoog-in.
voeging •. De twee zorien converseren met elkaar. In dat gesprek komen 
de karakterverschillen uit. Maar ... ·het thema en doel komep. direct 
weer naar voren als de zoon belandt bij een kroegbaas. Deze waard 
klaagt over slechte klandizie: sed~rt Luther preekt, schrijft en leert, 
lopen zijn inkomstenJerug ... (90). , 

· Dan volgt, echt volkstheaterachtig en realistisch, de slechte 
levensweg van de zoon. De volkse spitsboef troost zijn ·baas. Hij · 
vertelt dat hij uit vogelgeschrei heeft kunr:ten opmaken, dat er een 
rijk heer zou konien. En die komt ; .' • 
De spitsboef lokt de zoon op :de 11 Venusberg11

, ·waar de deernen Else 
en Greth minneliedjes zingen. Verleiding. twistscenes, beroving, ont
kleding tonen het 11levensechte" aan. De schrijver heeft een langdra
-dige epiek willen voorkomen. 

Na dit volkse deel horen we een diepe klacht van de verloren 
zoon. (einde eerste bedrijf.) · 

Opdat niemand dit·bijbelse spel zou misverstaan, wordt in het 
tweede argument·door de.pred~ker verteld, wat de twee zonen voor-

. stellen. De oudste is de geestelijk 11 vrome" mens, die door werken 
_wil bewijzen dat hij Gods kind is. De jongste is de mens die in de weg 
van schuldbelijdenis vergeving ontvangt. Om dit thema te verduidelij
ken en te funderen worden veel bijbelgedeelten aangehaald. Als een 
koor ps.alm 13 zingt volgt het tweede bedrijf. 
Een bijzondere duiding krijgt de burger: hij vertegenwoordigt het rijk 
van de satan, is aanhanger van paus- en bisdom. Bij hem is de liefde 
en de barmhartigheid verdwenen. 

Daartegenover valt het voile licht op de barmhartige, · genade
volle ontvangst door de Vader. Een dramatisch contrast wordt ver-

. kregen in de uitbeelding van de oudste zoon. Hij wil naar het barre 
noorden'om de heme! te verdienen. 

· De feestdis wordt bereid onder het zingen van "Te Deum 
Laudamus". Met een vijfstemmig gezang "Jesus Christus unser Hei
land" eindigt dit deel. 

. Het polemische karakter komt vooral uit in de terugkeer. van 
de oudste zoon (kluizenaar) "als eyn Eynszedell offte willige arme ••• 
und hadde ynn der vordern .handt eyn staff mit eyne Grucifix; ynn der 

· and ern eynn groidt langk Paternoster, und mit denkczedeln ume den 
soem synes kleydes • _ •. 11 (91) Hij v:ertelt het publiek, hoeveel hij 
voor God 6ver heeft, hoe hij zich heeft gekastfjd; etc." 

Hoe anders is de waard • ; • Die heeft namelijk het derde ar
gument uit het stuk gehoord: bij God is vergeving, genade in de weg 
van geloof in Christus .• De waard bekee·rt zich ••• 

Evenwel, de zelfverzekerde. kluizenaar dankt c;lat hij niet is 
ala de waard. Maar als hij zode allure aanneemt van de farizeeer uit 
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de bekende geli~kenis, voegt de ·actor hem toe: 
. ' Huren und Buben in Himmel gehn 

Wo Monche und Pfaffen drauszen stehn; 
Die Gottesgnade achten sie nicht, 
die fUr die Sunder ·ist angericht". · 

Nadat de slotzegen door het. kind is uitgesproken, worden deze ver
manende woorden aan de toeschouwer meegegeven: 

· · "Eyn yderman szeh euen tho . 
Dat he ock al.s dusse sunder do, . 
Mit reyn~m herten tho .huesz moge ?aenn, 
Mit guden geweten vor Gode staennt • 

Deze bewerking van Waldis draagt een echt ludiek, dramatisch 
karakter. Er zijn echt acterende pers_p,nen. De grenzen van de mede
delende vertelling worden bewust en duidelijk overschreden. 
De schrijver heeft ook dramatische effecten gezocht. Dit blijkt uit 
inkleding, toevoeging van personen en situaties die in de bijbel niet 
voorkomen, Michel spreekt van "Dramatisches Leben und feine J;3e
grundung der einzelnen Gefiihlsmomente, psychologische Entwicklung 
der Charaktere" die de sterkte van het stuk uitmaken. {92) 
Evenwel, dramatische kracht. wordt gezocht en verkregen op een wijze. 
die aanvechtbaar is. Dit apologetisch-bijbelse stuk was in verschil
lende opzichten niet meer bijbels. De uit fantasie geboren realistiek 
overspoelt op verschillende plaatsen de gelijkenis, 
Ongetwijfeld komen goede, bijbelse argumenten en gegevens naar vo
ren. Evenwel, ook uit fantasie geboren "bijbelverklaringen" spelen 
in dit stuk een rol. We denken aan a:).legorische verklaringen: de var
kens beduiden de goede werken, het kleden van de zoon is verrijking 
van zijn ziel met geestelijke gaven, de ring betekent eeuwige gemeen
schap, sandalen geven aan de bescherming op aarde tegen de zonde, 
het gemeste kalf is beeld van het zoenoffer van Christus . . , , 

Opvallend is dat het stuk vari Waldis in deze "stijl11 weinig 
navolging heeft gevonden. Was het niet "dramatisch" genoeg? Werd 
er te veel in gepreekt? · 

Zeker,- veel mensen konden zich stoten aan het anti-roomse 
karakter. En het reformatorische leerdoel kwam duidelijk uit. 

Uit veel andere bewerkingen van de parabel blijkt dat het pu
bliek toch meer "dramatische effecten" zoekt. Men zoekt meer han
deling, meer schouwtoneel, meer beleving van het leven zoals het 
reilt en zeilt. · 

Waldis .had evenwel heel wat aangedurfd. Spengler ver~ekert 
terecht: "Schon bei Waldis bildet die Darstellung des liederlichen 
Lebens den wichtigsten Theil der Handlung". {93) · 

c 2 Gnapheus' "Acolastus" en Macropediust "Asotus": 
kar akterstukken 

De "Acolastus" was een betere toekomst beschoren dan het 
werk van Waldis. In de tijd van 1527-1581 zijn n.l. veertig uitgaven 
bekend. Oorzaken .voor deze ontwikkeling liggen in het feit dat dit 
werk voor de scholen was geschreven en dienstbaar kon worden ge
maakt aan een formeel leerdoel. Ret eerste doel was niet een bijbels 
stuk te schrijven, waaruit de jeugd kon leren op welke wijze men hei
lig voor God kon leven. 

Toch lag het haast voor de hand, dat Gnapheus, aanhanger van 
de zaak vari de Reformatie, in de lijn van Waldis zou hebben geschre

. ven, Was hij w at voorzichtiger geworden, nadat hij de kerker in 
Delft van nabij had leren kennen? Vreesde -hij het gevaar dat hem be
dreigde vanwege de Inquisitie? Hoe dit zij, hij bewerkte Lucas xv· 
niet in reformatorisch-polemische zin. Zijn stuk werd een burgerlijk 
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karakterstuk un humanistisch-terentiaanse stijl. 
Hij wilde een echte komedie schrijven •. -Dat nu was ''mogelijk'' met 
behulp van de bekende parabel.. Die mogelijkheid had hij geleerd van 
Reyner Snoy van Gouda (1:477-153,7)' (94)., . 

Zoals gezegd wilde de s:chrij,ver geen refbrmatorisch getinte -
polemiek. Daarom liet hij de oudste· zoon, die met "Rome'" werd ver-
eenzelvigd, w.eg~ · · . 

De parabel werd gehilld in een terentiaans k:Ieed~ Dat heeft tot 
gevolg,. dat de verioren zoon.voornamelijk woJ;"dt uitgeschilderd op 
zijn weg naar het verloren raken~ In de uitbeelding, gaat Gnapheus: veel 
verder dan Waldis •. Terwij1 de spftsboef {ontleend-aan Terentius-'· 

- rrGnatho11
) bij Waidis een beschefden piaats ID.neemt, vervult hlj' hie·r 

een uftgebreide slechte rol. 
Acolastus wordt in deze terentiaanse s-tfjl de teugelloze, de 

genieter-van-het-Ieven. In het vijfde toneel van het derde bedrijf ont
moeten we de zwoele atmosfeer van een liefdesscene in werelds-rea
listische trant •. (95) 

De opbouw in vijf bedrijven en verscbillende tonelen, de wijze 
waarop e·en groat aantal personen·handelend acteert,. hun echte con
versatie maken dit stuk tot een echte komedie in Terentiaanse stijl. 
De bijbeltaal en het bijbelverhaal wijken terug: Jupiter en Venus 
krijgen het woord. Ret ruim 1500 regels tellende stuk werd een echt 

_ dramatiSch gedicht: de "gechristianiseerde" Terentius:,. zoals het 
werd getypeerd. 
Bijbelse "ernst" en echte humor staan hier broederlijk naast elkaar. 
Ret "schone" Latijn vergezelt-broederlijk de demoraliserende scenes. 

Tach, dit verhaal kent zijn moraal: Liefde immers ziet geen 
vlek en is bereid het eerst qedreven kwaad te delgen in vergetelheid 
••• {96) 

Deze bewerk;ing is zeker in staat de spelende jeugd vreugde te 
irerschaffen. Zou de jeugd op deze wijze ook leren dr6efheid te ken
nen over . de zonde? Dit is een vraag die om een duidelijk antwoord 
vraagt. · · 

Macropedius, Brabants priester, stand geesteiijk dicht bij de 
schooldramaturg Gnapheus. Zijn "Asotus" is in dezelfde geest. 

- Ook Macropedius voegt zeer veel aan het bijbelverhaal toe, 
om het dramatisch effect te verhogen. Alles loopt niet zo vlot als de 
biJbel verhaalt. Vader is een eigenzinnige figuur~ En •• vader moet 
door twee duivelfiguren zoals die in de Middeleeuwen veel voorkwamen 
worden overgehaald om het erfdeel uit te keren • • • De verloren 
zoon wordt getekend met sympathieke trekken. 
De schrijver zoekt zijn kracht in psychologische verdiepmg. . 

Ret losbandige leven van de zoon begint direct na het vertrek 
van huis : hij wordt vergez;eld door tw ee slechte deernen. 
Humor, in de trant van Plautus, kleurt het geheel. Daardoor wordt 
het stuk meer "volks" dan "burgerlijk". . 

Maar, de schrijver heeft wel terdege de opvoeding van de 
jeugd op het oog. Reeds in het eerste koorlied uit de jeugd haar dank
baarheid voor de genoten goede opvoeding • . . Ret tweede lied ver
oordeelt de tuchteloosheid van de jeugd. Ret derde koorgezang be
zingt de trouw van Gods dienaren. 

Humor, maar ook ernst. Oin het ernstkarakter te verh6gen, 
werd een stervend mens ingevoerd. Deze sterfbed-epiek en -lyriek 
met sterk retarderende tend ens had een bijzonder'e bedoeling. In dit 
aangrijpende stervensmoment werd het toneel tot tribun<ial. De peda-

-gogische zin was, de mens voor te bereiden op het komende 6ordeel. 
Door de retarderende tendens ontstaat_ psychologische uitdie- · 

ping: de blik wordt gericht op wat zich in het innerlijke van de ster
vende mens voltrekt. Deze en dergelijke uitwerkingen in psychologi-
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sche zin zijn opvallend bij de dramatisering van bijbelse stof. 
Kat zegt van deze "Asotus": ".· •. al wordt aan de toeschou

wers de lerende bedoeling voorgehouden, het drama 
lijkt toch allereerst bedoeld te zijn als proeve vim een 
humanistische schoolkomedie •.• Toch heeft Macropedius 
met zijn scherts en luchtige stijl een bijdrage geleverd 
voor het type dat het l6de eeuwse prodigus-drama ver
toont: de Parabel van Christus met verdoft bijbels au
reool, verstrengeld met natuurlijke wijsheid, in dienst 
gesteld van in hoofdzaak humanistische paedagogie.-" · 
(97) 

Een tragische ontwikkeling: het bijbel-verhaal wordt steeds 
meer vervangen door· een humanistische moraal. 

c 3 Latere bewerkingen van het thema: toenemende ver
humanis ering 

Na bovengenoemde stukken volgde een stroom van bewerk~ngen 
in de 16de en 17de eeuw, 
Kenmerkend is, dat de verborgen zin van de par abel steeds meer 
wordt bedolven onder dramaturgisch effectbejag, dat zijn kracht ont
leent aan uitbeeldingen van, nciar en v6or de mens, Het sola-fide
thema verdween van het toneel. De bijbelse stof werd "aanleiding" tot 
realistische uitwerking in psychologische, levensechte, aanschouwe
lijke trant. · 
Het klassiek-humanistische toneelkleed, dat men voor de bijbelse 
stof ging weven,. omsloot niet meer <;ian een armzalig, verbleekt ske
let. 

Deze typering willen we trachten te verduidelijken aan de hand 
van enkele opvallende tendensen in latere bewerkingen, 

Dramatische verbreding, uitwerking, valt o, a, op in het stuk 
van Ackermann (volgeling van Gnapheus): "Nutzliches Spiel vom ver-

"lornen Son, " · 
In deze bewerking treden veertien personen op, De moeder, 

die in het bijbelverhaal niet · voorkomt, wordt in haar moedernood ge
. tekend. Een echt menselijke trek, die op analoge wijze in familieto-

neeltjes bij kerstspelen voorkwam. · · 
Ook de uitbreiding van het leven "in den vr.eemde" is op de

zelfde wijze opgezet: er worden twee bedrijven aan gewijd. De her
ziene titel "Der ungeratene Sohnn, is indicatief voor het karakter van 
het stuk. De humanistische moraal gaat domineren. 

De volkshumor gaat een steeds grotere rol·spelen. Zo heeft 
b. v. Binder in zijn Duitse bewerking van 'de ''Acolastus" veel volkse 
grappen ingevoegd. 

In dezelfde geest werkt Wickram met zijn rrSpil von dem ver
lornen Sun" (1540). Omdat hij voor zijn schoolleerdoel zoveel moge
lijk leerlingen wil inschakelen, geeft hij de verloren zoon vier ver
leiders mee • . • 

Geheel in strijd met de bijbel ve:rzoent de oudste zoon zich 
met de jongste. · 

Een toename van komische scenes bevestigt het oordeel van 
Michel, dat de Reformatie de actualis.ering van het vastennachtsspel 
heeft gebracht en het zo in dienst heeft gesteld van de Lutherse Refor.
matie. Wie deze ontwikkeling in volkse zin v6lgt, wordt wel in toene
mende mate overtuil?d van het problematisch-aanvechtbare karakter 
van bovengenoemde 'dienst''. De volkse satire (met de bedoeling om 

.te leren) de volkse taal, de karakteruitbeeldingen, het zijn alle facet
ten in het spel, die ons de ernst van Lucas XV doen vergeten. 

Dat is b. v. het geval met de echt volks-humoristische hewer
king van Sachs' "Parabel vom verlorenen Sohn. rr (1537) Hij voert de 
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figuur van de lastige schoonmoeder in en de vo.lkse nar. 
Evenwel, ook de nar geeft een pedagogiek lesje: 

· nwer seiner Eltern rath veracht 
Der ist ein N arr und wird verlacht" •. 

Ja, men wil de opvoeding van de jeugd. ·Rector Risleben- zegt in zijn 
"Comoedia voin verloren Soil": " •.. beide den Eltern·und der .lieben 
Jugend, · auch sonsten allen betriibten Gewissen, zur nutzbaren Lehr 
und sonderlichem Trost wiederum zugerichtet und gespielet. • • (98) 

Het schoolbestek wordt steeds meer verlaten~ In dit sttik tre
den niet minder dan 51 persQnen op (12 knapen): het me.rende·el staat 

. buiten de school. De verburgerlijking der stukken in volkse zin nam 
toe,· Echte komedianten trekken voorbij: het beroepstoneel groeit •. 
Bij dit toneel werden dikwijls veelleerlingen "ingeschakeld. Rassers 
'Comoedia" b. v, telt 97 leer.linge:r;1, die 161 rollen hebben te vervul
len. Maar, dan wordt het spel als zodanig doel, in plaats van de ~e
delijk-godsdienstige of de klassieke vorming. 
Van deze leervorm blijft voor de scholen niet veel meer over. 
"Acolastus, einen lustige Comedia vom verlornen Sohne11

, v.ervaar
digd door Bohme in Witten,berg, staat wel.heel sterk tegenover de 
apologetische schooldramatiek die hier, wa~ gestart. · 

Toename vap. het echte beroepsspel stuitte bij verschillende 
. serieuze opvoeders der jeugd op verzet. Daar.om probeerden·deze 
laatsten te redden van het schooltoneel, wat nog te redden viel. Nu, 
dat was niet veel. Er bleven "moraliserende11 stukken over, e·en kna
pen- en mensenspiegel, die wel in heel "ver verwijderd"verband staari 
met de verloren zoon; · . . 

De "bekeerde" Lotarius uit het werk van·Ayer "Ein Auszer-;_ 
lesne Schone Nii~zliche und L,ustige Comedy,· der Knaben.Spigl ge
nanndt11 Js een soorf voc;>rproef op.de paedagpgiek van de Philantro-

'pijnen: 0 ihr Kinder thut euch bekehrn. 
Thut Elte-rn und Schulmeister ehrn. 
Seid~ gehors am und folget in . . 
Ei:ne grosze Warming ich euch"bin. 11 

Deze ontwikkeling, na de Teformatorische duiding van I 523 
door Styffel, is wel bijzonder tragisch te·n. aanzien van de ware· be
doeling van de gelijkenis vein Lucas XV, 

We zagen dat de kerk in voorafgaande eeuwen·steeds de opzet· 
had," langs aan~chouwelijke en ).evendige weg, qoor midd.el ·van reli
gieuze "spe:\.en" go~sdienstig op .te voeden, ja te bekeren, 
Het viel op · dat bekeringstaktiek leidde tot amalgameringstragiek, 
Die "lijn ontdekken·we eveneens bij het ludiek verwerken van het the
rna v:an de verloren zoon. Ook hier brengt de acceptatie van de spel
vorm bij het godsdienstonderwijs associatie van bijbelvree:rp.de in-
~ud~· · · 

Velen zagen in Lucas XV niet meer dan een aanschouwelijke 
les van Christus. Dat was wel een ernstige-en slechte reductie van 
wat Christus met de gelijkenis wilde geven. · 
Voorop moet gesteld, dat het leren door gelijkenissen plaats heeft 
na het ongelovig reageren van het volk op Christus 1 verlossingswerk. 
(vgl. Matth. 12:1-45 en Marc. ~: 7.-12 en 20-30) Het ons meegedeel
de doel van de gelijkenissen laat zien, dat we hebben te doen met een 
methode van onthulling en verberging. (vgl. Matth. 13: 10-17; Marc. 
~: 10-12; Luk. 8: 17 en 18). · .· 

Als we in de context lezen "Ziet toe, wat gij hoore' (Marc~ 4:· · 
24) en "Ziet dan toe hoe gij hoort'' (Lukas 8: 18), dan is daarmee een 
weg aangewezen, die wel sterk verschilt van de_ uitgebreide pogingen · 
om het geloven te bevorderen door sterke veraanschouwelijking. Het 
geloof is niet uit het oog. 
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Een terugblik doet ons zien, dat met het invoeren v::m klassieke 
spelen en dramatiseringen van bijbelse stof het schoolonderwijs een 
belangrijke wijziging onderging. Deze spel-leervorm binnen het raam 
van humanistische pedagogiek brengt veraangenaming van het onder-
wijs. · 
Voor de schoolmethodiek is het belangrijk dat het spel bewust wordt 
opgenomen in de schoolprogramma's. 
· Toepassing van het spel bij godsdienstonderwijs stelt ons · voor 
een bijzonder pedagogisch-didactisch probleem. Binnen de Reforma
tie stonden de meningen over· het al of niet geoorloofd zijn van deze 
ludieke werkwijze dikwijls sterk tegenover elkaar. Het tegen-offen'" 
sief, ·met name van Calvinistische zij.de, berustte vooral op het argu
ment', dat·Gods Woord. op deze wijze werd ontheiligd. 
:naartegenover zagen we dat veel Luthers gezinden van oordeel waren 
dat het zedelijk-godsdienstige opvoedingsdoel het ludieke middel 
Miligde. · 

Hoe het met die 11 heiliging11 gesteld was zagen we in· grote 
trekken. 

Daar het spelen van bijbelse stof in gevarieerde vorm voor
komt, van eenvoudige opzegstijl tot "spel" met identificq.tieve rol
verdeling, is het noodzakelijk deze leervorm nader te bezien. 
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