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Hoofdstuk 2

Leven en werk

2.1 Inleiding

Het kan geen toeval zijn dat ik nergens veilig ben voor de haat en
vervolging van de leden van verschillende geloofsgemeenschappen.
Want als de aanhangers van de pausgezinden mij voor een lutheraan
houden, omdat hun eredienst ook in mijn geschriften veroordeeld
wordt, dan is het toch niet te geloven dat uitgerekend de lutheranen
mij aanzien voor een wederdoper en dweper, terwijl wederdopers mij
weer uitmaken voor schriftgeleerde en Farizeeër. De tijden waarin
wij leven dulden het blijkbaar niet dat iemand zich het liefst afzijdig
houdt van alle religieuze stromingen.1

Dit is het leven van Gulielmus Gnapheus in een notendop: vanwege zijn con-
troversiële denkbeelden ziet hij zich in de jaren ’20 genoodzaakt te vertrekken
uit de katholieke Nederlanden en uit te wijken naar het - eveneens katholie-
ke - West-Pruisen, vandaaruit naar het lutherse Oost-Pruisen, om tenslotte
in het gereformeerde Oost-Friesland, net over de grens met de Nederlanden,
zijn oude dag door te brengen.2 Dit hoofdstuk over Gnapheus’ leven en zijn
niet-dramatische werk is bedoeld als historisch, religieus en literair kader bij
de analyse van Gnapheus’ Latijnse toneelstukken en bij de publieke debatten

1Gnapheus, Antilogia, fol. B2rv: ‘Neque enim temere fieri existimo, ut a sectariorum odio et
insectatione nusquam tutus degam. Ut enim Pontificiorum Satellicio ob improbatam meis quoque
scriptis ipsorum supersitionem Lutheranus habeor; ita fieri non potest, quin, Lutheranis ipsis
Anabaptista sim et fanaticus, Anabaptistis porro scriba dicar, et Pharizeus. Adeo non fert hoc
seculum eos qui ab omni sectarum factione libenter alienos velint [...]’.

2De beperkte aanstellingstijd liet niet toe uitgebreide studie te verrichten in de archieven
en bibliotheken in Duitsland en Polen, vandaar dat dit hoofdstuk zich voornamelijk baseert op
(kritisch benaderde) secundaire bronnen en een analyse van primair literair bronmateriaal.
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waarbij hij met de stukken aansluit. De toneelstukken zullen in de volgen-
de hoofdstukken uitgebreid aan de orde komen. Ik zal ze hier slechts kort
bespreken om ze alvast in Gnapheus’ leven in te bedden. Dit hoofdstuk is
chronologisch en topografisch ingedeeld, naar de perioden waarin Gnapheus
achtereenvolgens in Den Haag, Elbing, Koningsbergen en Emden verbleef. Dit
betekent tegelijkertijd een thematische indeling, omdat hij zich per periode op
bepaalde zaken concentreerde.3

2.2 Den Haag en de vroege reformatie in de Nederlanden

De eerste periode die uitgebreid beschreven wordt (1522-1531) speelt in de
tijd van de vroege reformatie in de Nederlanden, waarin Gnapheus zich deed
gelden als lokale opinieleider. Gnapheus’ rol in het godsdienstdebat vormt
de achtergrond waartegen zijn literaire werk afgezet wordt: een kort geschrift
tegen het kloosterleven, dat overigens niet overgeleverd is en dus zeer kort be-
sproken wordt, en een zogenoemd gesprekspamflet getiteld Troost ende spiegel
der siecken ende derghenen die in lijden zijn [...]. Gnapheus’ reformatorische
geschriften zijn niet zijn meest bekende werk; die eer is weggelegd voor het
immens populaire Latijnse toneelstuk Acolastus, dat hij ook in deze periode
schreef als docent en rector van de Latijnse school in Den Haag.

Over Gnapheus’ jeugd en studietijd valt vrijwel niets te zeggen. Ik sluit
me aan bij voorgaande biografieën, zoals Roodhuyzen: ‘Ik kan mededeelen
dat hij in den Haag in het jaar 1493 is geboren, maar ziedaar ook alles, wat
ik van zijne vroegste jeugd met zekerheid weet te verhalen’.4 En zelfs dat
geboortejaar is niet helemaal zeker.5 Wel zeker is dat Gnapheus rond 1512 in
Keulen gestudeerd heeft en daar zijn baccalaureaat gehaald heeft.6

3Ook Roodhuyzen heeft de biografie van Gnapheus zo over de hoofdstukken van zijn proef-
schrift verdeeld. Gnapheus’ leven nodigt wellicht uit tot een topografische indeling van zijn le-
vensbeschrijving. Ook hier zullen de toneelstukken in het licht van een bepaalde periode in de
geschiedenis van de Nederlanden (de vroege of eerste reformatie) en Pruisen (humanistische onder-
wijsvernieuwing en de institutionalisering van de lutherse kerk) gezien worden en aan een actueel
publiek debat gekoppeld worden.

4Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 12.
5Dit jaartal vinden we overal zonder enige onderbouwing terug. Alleen Reusch verwijst in

navolging van de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Harkenroth naar een manuscript waaruit
zou blijken dat Gnapheus bij zijn dood in 1568 75 jaar oud was: ‘Als sein Geburtsjahr wird 1492
und 1493 angegeben. Die letzte Zahl hat der älteste Gewährsmann, Harckenroth, der sie wahr-
scheinlich aus der Notiz berechnete, die er in einem von ihm genauer bezeichneten Manuscripte
gefunden hatte und später anführt, dass Gnapheus am Michaelistage 1568 im 75. Lebensjahre
gestorben sei: eine Notiz, die übrigens zweifelhaft lassen würde, ob er 1493 oder 1494 geboren
war’ (Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 6). Harkenroth, Preussische Kirchengeschichte (1686), p.
87-93: ‘Tandem nostrum Gnapheum Nordae in Festo Michaelis 1568 [...] occubuisse anno aetatis
75 testis est Ernestus Frider[icus] à Wigt in annal. ms.’ Herdrukt in Acta Borussica (1732), dl.
III, p. 925-926, aldaar 1558.

6Zie Keussen, Matrikel der Universität Köln, dl. II, p. 694. Ook wordt Gnapheus daar

36



Vanaf het jaar 1522 zou Gnapheus rector zijn geweest van de Latijnse school
in Den Haag.7 In 1528 zocht hij eenzelfde aanstelling in Geervliet (Zuid-
Holland), want ‘zeekere besloeten brieven van den Hove’ (het Hof van Holland
te Den Haag) waarschuwen de baljuw van Geervliet dat er een subversief per-
soon in zijn stad neergestreken is: de baljuw dient ‘regaert te hebben op Mr.
Willem Voldersgraft, die aldaar poechde schoele te houden, ten eynde datter
geen ongeregeltheyt en quaem deur zyn toedoen ende leeringe’.8

Over de jaren van zijn rectoraat in Den Haag is gelukkig wat meer bekend.
Gnapheus komt een aantal malen met justitie in aanraking om zijn ‘leeringe’,
zijn religieuze opvattingen, en de juridische documenten geven de levensbe-
schrijving wat meer kleur.9 Tevens schrijft Gnapheus zelf gedetailleerder over
zijn leven vanaf het moment dat hij in conflict raakt met de autoriteiten, al
moet die informatie met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.10

Want zelfs in mijn eigen ondankbare vaderland leefde ik overge-
leverd aan de afgunst, al ploeterde ik er voort in het onderwijs,
en al sloofde ik mij uit voor de doorbraak en bekendheid van het
evangelie, ik werd meer dan eens in de gevangenis gegooid, moest
publiekelijk voor de theologische inquisitie verschijnen, ondervinden
dat mijn bezittingen geroofd werden, ik werd in een klooster weg-
gestopt, uiteindelijk ben ik gezwicht voor het onrecht van Christus’
vijanden en ging ik uit vrije wil in ballingschap’.11

opgenomen in de lijsten van beroemdheden die aan de Keulse universiteit gestudeerd hebben
(Keussen, Matrikel der Universität Köln, I, p. 146). Minderaa oppert dat Gnapheus daarnaast
ook in Leuven gestudeerd zou kunnen hebben, maar dat hij dat niet heeft kunnen nagaan, omdat
de matrikels verloren gegaan zouden zijn. De matrikels zijn echter wel bewaard, maar Gnapheus
wordt er niet in genoemd. Voor de matrikels van Leuven, zie Reusens, Matricule de l’Université
de Louvain.

7Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 14-15. Trapman & Graafland, ‘Gnapheus,
Guilielmus’, p. 142. Maar Fredericq, CDI , dl. IV, p. 237-238 noemt een document uit 1523,
waarin Gnapheus ‘schoolmeester jnden Hage’ genoemd wordt en geen ‘rectoir’, zoals zijn collega
Canirivus.

8Fredericq, CDI , dl. V, p. 382. Fredericq citeert hier uit een document dat de betaling van
een bode vermeld, waarin ook de inhoud van de brieven die de bode in Geervliet moet afleveren
kort wordt verteld.

9De juridische documenten aangaande geloofsvervolging zijn verzameld door Fredericq (Frede-
ricq, CDI , IV en V), en worden verhaald door Roodhuyzen (Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus); De Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming; Reitsma & Lindeboom, Ge-
schiedenis van de Hervorming; en Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 63-67. Hetzelfde
in het Nederlands met minder bronvermeldingen in Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 107-117,
108-109.

10Voor zijn Haagse periode zie vooral de opdracht bij Tobias ende Lazarus.
11Niet alleen in de opdracht bij Tobias ende Lazarus, maar ook in Antilogia, dat eigenlijk alleen

het juridische conflict in Koningsbergen behandelt, geeft hij dus een korte terugblik op zijn Haagse
periode (Gnapheus, Antilogia, fol. A8r): ‘Invidiae enim, et in ingrata mea patria obnoxius vixi,
dum saxum ibi volvo Scholasticum, dum pro Evangelii assertione et gloria multum ac varie ibi
laboro, carcerem non unum fero, inquisitioni Theologicae publice sistor, direptiones facultatum
sustineo, in monasterium relegor, tandem vero hostium Christi iniuriae cedens, exilium meapte
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Gnapheus maakte deel uit van de Delfts-Haagse kring, ‘een kring van recto-
ren, priesters en een jurist, die aanhangers waren van het zogenoemde ‘Bijbels’
of ‘evangelisch humanisme”, en die allen ‘in dezelfde periode in Delft en Den
Haag werden gearresteerd’.12 De kring zou ontstaan zijn uit de prediking van
de Haagse monnik Wouter (Gualterus) in Utrecht en Delft, die kerkelijke mis-
standen als de aflaat aan de kaak stelde.13 De andere leden van de kring zijn,
naast Gnapheus: Frederik Hondebeke (Fredericus Canirivus), rector van de
Latijnse school te Delft, Cornelis Henricxz. Hoen (Cornelius Henrici Honius),
advocaat bij het Hof van Holland, Johannes Sartorius, leraar aan de Amster-
damse Latijnse school, Jan de Bakker (Johannes Pistorius), een priester uit
Woerden en Hinne Rode, rector van de Utrechtse Hieronymusschool, die ook de
contacten met buitenlandse reformatoren en evangelische centra onderhield.14

Zo verspreidde hij de avondmaalsleer van Hoen in het buitenland. Deze leer
zou Zwingli, Bucer, Andreas Karlstadt en Melchior Hoffman bëınvloeden, en
zou de grondslag vormen van de avondmaalsleer van de niet-lutherse Refor-
matie.15 De eerste Nederlandse Bijbelvertaling zou door leden van deze kring
vervaardigd kunnen zijn.16 We hebben hier te maken met leden van de plaat-
selijke intellectuele elite, lokale opinieleiders die contacten onderhielden met
gelijkgezinden in binnen- en buitenland.17

2.2.1 Een troostend kattebelletje

Gnapheus wordt twee keer gevangen gezet, in 1523 en in 1525. De eerste
keer om onduidelijke redenen, waarschijnlijk omdat hij als lutheraan te boek
stond.18 De tweede keer omdat men een geschrift van zijn hand onder ogen

sponte capesso’.
12Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 107. De kring wordt genoemd in een zeventiende-eeuwse

bron: Schoockius, Liber de bonis vulgo ecclesiasticis dictis.
13Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 107; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 62.
14Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 60. Voor

Sartorius, zie ook paragraaf 3.4.
15Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 114.
16Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 114-116. Er zijn verschillen tussen de Bijbelvertaling

en ander werk dat binnen de kring geproduceerd werd, maar de overeenkomsten zijn opvallender,
aldus Spruyt. Bovendien zijn zij volgens hem de enigen die de vertaling toenterijd gemaakt zouden
kunnen hebben. De vertaling is een filologisch hoogstandje, waarin Erasmus’ Novum Instrumen-
tum met de tekst van de Vulgaat vergeleken werd. Uit de preliminaria spreekt bewondering voor
Erasmus en blijkt dat de vertalers Luthers opvattingen over de rechtvaardiging deelden, wat har-
monieert met het feit dat Gnapheus en Hoen het werk van Erasmus kenden en sympathiseerden
met Luther. Daarnaast bevatten zowel de preliminaria bij de vertaling, als Gnapheus Troost, op-
vattingen typerend voor Melanchthon. Zij komen dus in aanmerking als auteurs van de vertaling.

17Voor deze ‘lokale opinieleiders’, zie paragraaf 1.4.
18Fredericq, CDI , dl. IV, p. 214-216, 231, 233, 237-238. Gnapheus zat gevangen samen met

Hoen en Canirivus. In een van de documenten worden zij ‘pretense lutheranen’ (zogenaamd
lutheranen) genoemd (p. 214-216), en ook schrijft men wanneer men het over de gevangenen heeft:
‘die sy seggen te wesen van de secte van Luther’ (p. 233). Dit niet wil zeggen dat hij inderdaad
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Evangelisch of Bijbels humanisme.

Evangelisch humanisten gebruiken de kennis van talen en letteren (bonae

litterae) en filologische middelen om de Bijbel en vroegchristelijke bronnen
te kunnen interpreteren. Ze staan een geloof voor dat de teksten van het
vroege christendom als uitgangspunt neemt (hun zogenoemde ad fontes be-
nadering, die Luther overigens met hen deelde). Ze staan kritisch tegenover
wantoestanden in Kerk en maatschappij en geven af op het lage onderwijsni-
veau en de oppervlakkigheid van de geestelijkheid. Met hun studie proberen
ze de katholieke kerk van binnenuit te vernieuwen.
Hun kritische houding ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk en de
ad fontes-benadering delen ze met de lutheranen: binnen het lutheranisme
neemt de Bijbel een belangrijke plaats in. Het wekt dan ook geen verbazing
dat de evangelisch humanisten door hun (katholieke) rivalen beschuldigd
worden van lutheranisme (zie paragraaf 5.4). Om deze reden ziet Erasmus
zich uiteindelijk in 1525 genoodzaakt zich tegen Luther uit te spreken (zie
paragraaf 3.4.1).
In recente studies wordt Gnapheus neergezet als een typische evangelisch
humanist en erasmiaans irenist (Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guiliel-
mus’, p. 143), die er soms ook wat lutherse denkbeelden op na houdt (zie
Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109). Zo doet hij zich ook voor in zijn
werk.
In Eloquentiae Triumphus komt bijvoorbeeld zijn grote bewondering voor
belangrijke evangelisch humanisten als Erasmus en Lefèvre naar voren (zie
paragraaf 5.3), en in zijn Antilogia staat te lezen dat hij zich alleen door ar-
gumenten uit de Bijbel en kerkvaders wil laten overtuigen (zie paragraaf 1.1).
Het erasmiaans irenisme, dat de theologisch dogmatische verschillen tussen
katholieken en evangelischen als onbelangrijk en onbeduidend probeerde voor
te stellen, lijkt minder karakteristiek voor Gnapheus. Uit zijn Nederlands-
talige pamfletten, het toneelstuk Hypocrisis en een publiekelijk uitgevochten
ruzie met kloosterlingen in Elbing (zie paragraaf 2.3), blijkt juist een afkeer
voor de Rooms-Katholieke Kerk die bij Erasmus niet in die mate te vinden
is.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Desiderius Erasmus (1466-1536), Johan-
nes Reuchlin (1455-1522) en Jaques Lefèvre d’Étaples (1455-1536).

Verspreidingsgebied: Noord-Europa.

Schema 2.1: Evangelisch humanisme.
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gekregen had. Gnapheus had namelijk op instigatie van anderen ‘een troos-
telick chartabelle’, een troostend kattebelletje, geschreven,19 zo zegt hij in de
opdrachtbrief bij zijn Tobias ende Lazarus, aan ‘een arme bedroefde weduwe’,
van wie de zoon het klooster ontvlucht was. Al speelt waarschijnlijk ook de be-
scheidenheidstopiek een rol (de auteur schrijft het werk niet uit zichzelf, maar
omdat anderen erom blijven vragen), op grond van deze passage zou ik Gna-
pheus een opinieleider willen noemen.20 Opinieleiders zijn raadgevers, in hun
naaste omgeving worden zij beschouwd als autoriteit. In deze passage vraagt
men Gnapheus om advies: men vraagt hem een troostend werk te schrijven
aan een weduwe van wie de zoon het klooster verlaten had. Het boekje is
niet overgeleverd en wordt ook niet in de juridische documenten genoemd. We
weten alleen van het bestaan omdat Gnapheus zelf meedeelt dat het de reden
was voor zijn arrestatie. Hij geeft ook iets van de inhoud prijs:

[...] want ick hadde de voorseyde weduwe mit deze schrift ver-
maendt, dat sy so mistroostigh niet behoorde te wezen, om dat
haer zoon de kappe verlaten hadde, anghesien, dat het rijcke Gods
niet en was gheleghen, (na de leeringhe Pauli) [in margine Rom. I
4.] in spijs oft dranck, in tijden, kleederen ofte plaetsen (daar dat
klooster leven meesten deel op ghefondeert was) maer veel meer in
een vast gheloove op God, ende in een onbeveynsde liefde teghen
onsen naesten, welcke gheloove ende liefde haer verloopen Soon, nu
so wel als doen hij de grauwe kappe an hadde, bewijsen mochte.21

Gnapheus beweert dat monniken het boekje aan de autoriteiten doorgespeeld
hadden, omdat het hen gekrenkt had: ‘verraden door een groep monniken,

(alleen maar) lutherse denkbeelden aanhing. In de periode zelf maakt men nauwelijks onderscheid
tussen verschillende groeperingen, en overheerst een wij-zij-denken, dat alle andersdenkenden over
één kam scheert. Zo werd ten tijde van de vroege reformatie in de Nederlanden door de katholieke
autoriteiten op iedere ketter het etiket ‘luthers’ (‘lutherije’, etc.) geplakt, of hij of zij nu iets met
Luther te maken had of niet. Aan het begin van de zestiende eeuw zijn de verschillen tussen de
verschillende stromingen nog lang niet uitgekristalliseerd. In de eerste jaren van de Reformatie in
de Nederlanden zijn verschillende golven te onderscheiden, waaronder een lutherse, maar dit was
bij lange na niet de belangrijkste, ook sacramentariërs en dopers waren sterk vertegenwoordigd.
Duke, ‘The Netherlands’.

19Een troostend kattebelletje is mijn vertaling van ‘een troostelick chartabelle’. Het werd vaak
als ‘troostbrief’ vertaald, maar het is iets meer dan een brief. Het woord ‘chartabelle’ is afgeleid
van het Italiaanse ‘scartabello’ dat ‘boekje’ betekent. Een ‘chartabelle’ is dus een onbeduidend
boekje, een ‘kattebelletje’. Een voorbeeld van humanistische bescheidenheid? Even later noemt
Gnapheus het werk een ‘briefken’. En al lijkt het hier inderdaad te gaan om een brief met een
addressant, het is waarschijnlijk een pamflet voor een breed publiek dat in handschrift circuleerde.
Het woord ‘brief’ wordt in deze tijd gebruikt voor elk geschreven document. Zie Oudemans,
Sr., Bijdragen tot een middel- en oudnederlands woordenboek en Pijnenburg en Schoonhoven,
Middelnederlands lexicon. Verdam, Middelnederlands handwoordenboek, geeft overigens wel als
eerste betekenis brief.

20Voor opinieleiders, zie paragraaf 1.3 en 1.4.
21Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. C6r. Zie ook De Hoop Scheffer, Geschiedenis der

kerkhervorming, p. 359.
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daar hij zich in geschrifte afkeurend uitgesproken had over hun stand’.22 In
het boekje bekritiseerde Gnapheus het kloosterleven en troostte hij de weduwe
door haar te verzekeren dat haar zoon ook buiten het klooster goed werk kon
doen, zelfs nog beter. Om dit geschrift werd Gnapheus drie maanden lang
op een rantsoen van bier en brood opgesloten in een klooster. Waarschijnlijk
werd dit als een passende straf gezien: zo zou hij zelf eens het kloosterleven
ervaren, dat hij in zijn werk bespot had.

2.2.2 Een troost ende spiegel der siecken

Gnapheus gebruikte zijn tijd goed, al was het niet helemaal de corrigerende
functie van de straf die de autoriteiten in gedachten hadden, en hij schreef
het bekende pamflet Een troost ende spiegel der siecken ende derghenen die
in lijden zijn [...] (hierna Troost).23 In 1531 werd het gepubliceerd, volgens
Gnapheus zelf buiten zijn weten om. Het gebeurde in elk geval niet onder
zijn naam, maar anoniem. Ook kwam het als anoniem werk terecht op de
Leuvense lijst van verboden boeken van 1550, die in 1558 herdrukt werd.24 In
Troost blijft Gnapheus de geestelijkheid bespotten en propageert hij lutherse
ideeën.25

Troost is een dialogisch pamflet,26 waarin de lezers op het hart gedrukt
wordt ‘dat het christelijke leven niet bestaat in gehoorzaamheid aan door men-
sen ingestelde ceremoniën, maar in een leven in liefde en genade’.27 Het komt
dus inhoudelijk overeen met het troostschrift aan de weduwe zoals Gnaphe-
us dat omschrijft. In Troost komt Gnapheus’ gevoel voor theater al goed
naar voren. De dialogen tussen Tobias en Timotheus - die kunnen worden
beschouwd als evangelische, niet-katholieke lekenpredikers - en de doodzieke
Lazarus, bevatten dramatische elementen die doen denken aan de impliciete
regieaanwijzingen uit (klassieke) toneelstukken. Voordat Theophilus bijvoor-
beeld een lange uiteenzetting begint, stelt hij Lazarus voor eerst de kussens
op te schudden en het zich gemakkelijk te maken.28 Wellicht maakt dit tevens

22De Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming, p. 359: ‘proditus a factione monastica
ut quorum ordinem scripto improbasset’, Gnapheus, Martyrium Pistorii, p. 9. In Fredericq, CDI ,
IV, p. 410: ‘proditus a factione monastica, ut quorum ordinem scripto improbassem’.

23De tekst is beschikbaar in Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 151-249. Ik zal, net als Spruyt,
verwijzen naar de paginanummers van deze moderne uitgave. In de marge wordt de oorspron-
kelijke nummering gegeven: fol. A1r-K8r. Wat betekent dat Troost 87 pagina’s in het kleine
octavoformaat beslaat.

24Mart́ınez de Bujanda & Halkin, Index de l’Université de Louvain, 1546, 1550, 1558 , p.
204-205.

25Zie de inleiding bij Troost in Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p.137-149, vooral 143-148; Spruyt,
‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109; en Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 66.

26Voor dit type pamflet, zie Dingemanse, Rap van tong, p. 32-33.
27Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109.
28Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 168.
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de christelijke barmhartigheid, waar Lazarus’ gesprekspartners dan wel over
spreken, aanschouwelijk en geloofwaardig.

Niet alleen de toneelschrijver komt naar voren in het pamflet, maar ook
de geëngageerde literator en lokale opinieleider die sympathiseert met de Re-
formatie. Troost is een didactisch en belerend werk, waarin Gnapheus zijn
(lezers)publiek lijkt te willen onderwijzen hoe ze hun kruis moeten dragen en
met tegenspoed om moeten gaan.29 Timotheus verwoordt bijvoorbeeld speci-
fiek lutherse ideeën, wanneer hij Lazarus maant achter Gods toorn (de ziekte
waarmee Hij Lazarus ‘straft en kastijdt’) Gods genade te zoeken. Hij moet
inzien dat ‘God hen levend maakt door hen eerst te doden’.30

Andere religieuze opvattingen, die volgens Spruyt zowel kenmerkend zijn
voor het evangelisch humanisme als het vroege lutheranisme, zijn de overtui-
ging dat het gebed in de landstaal dient te worden uitgesproken, leken in gods-
dienstige zaken onafhankelijk zijn ‘en kerkelijke inkomsten dienen te worden
besteed ten gunste van de armen en het onderhoud van de scholen’.31 Daar-
bij hoort ook Gnapheus’ afwijzende houding tegenover de beeldenverering, de
mis, de aanbidding van heiligen en pelgrimages.32 Naast exegese blijkt het
bekritiseren van gewoonten en praktijken binnen de rooms-katholieke kerk een
belangrijke bijkomende functie, zo niet de belangrijkste.

In het hele pamflet komen deze antikatholieke sentimenten steeds weer te-
rug. Gnapheus laat Lazarus vaak sturende vragen stellen aan zijn gespreks-
partners Timotheus en Tobias, die het gesprek brengen op de een of andere
gewoonte of praktijk binnen de katholieke kerk, waarover Gnapheus zijn pu-
bliek het een en ander te zeggen heeft.33 Maar Gnapheus brengt zijn kritiek op

29Pamfletten hadden niet alleen lezers, maar ook toehoorders, want pamfletten werden vaak in
grotere kring voorgelezen, iets wat bij een dialogisch pamflet als Troost, dat ook nog eens theatrale
elementen bevat, heel goed voorstelbaar is. Voor de mondelinge overdracht van de inhoud van
pamfletten in de zestiende eeuw, zie Scribner, ‘Oral Culture’, p. 241.

Verkruijsse bestempelt pamfletten als Troost als een aparte categorie, en noemt dit soort pam-
fletten traktaten (in de betekenis van verhandeling) en twistgesprekken: ‘verhandelingen in proza
waarin een bepaald onderwerp, vaak een godsdienstig of zedekundig probleem, min of meer stel-
selmatig wordt behandeld; in de tekst wordt een aantal feiten en argumenten als uitgangspunt
genomen voor een betoog dat resulteert in een of meer conclusies’. Hij onderscheidt binnen deze
categorie weer subcategorieën, bijvoorbeeld traktaten in dialoogvorm, zoals Troost. Verkruijsse,
‘Gedruckt in seghwater’, p. 34.

30Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 67;
Pijper & Cramer, BRN , dl. I, p. 178-179.

31Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109. Spruyt bestempeld deze elementen als karakteristiek
voor het evangelisch humanisme, maar zegt dat ‘[z]ijn opvattingen over de verlossing van de mens
geprononceerder [lijken]: zo ontkent Gnapheus de vrije wil, meent hij dat het geloof een gave van
God is en omschrijft hij het als een levende en zekere ervaring van het hart, waardoor de gelovigen
weten dat zij God behagen en dat God hen door zijn zoon genadig is’ (Spruyt, ‘De Delfts-Haagse
kring’, p. 170). Dit zijn lutherse opvattingen.

32Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109; Spruyt, Cornelius Henrici Hoen (Honius), p. 66.
33Bijvoorbeeld over pelgrimages: ‘Wat segt ghy doch vanden bevaerden [bedevaarten, pelgri-

mages, VD], lief Timothee? Sijnse godlic, soo wil icker meer laten doen’ (Pijper & Cramer, BRN ,
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Lutheranisme.

Het lutheranisme onderscheidt zich ook van het rooms-katholicisme door de
genade helemaal in handen van God te leggen. De mens kan niet actief zijn
eigen genade bewerkstelligen door goede werken. Rechtvaardiging (justifica-

tio) en wedergeboorte (regeneratio), het eeuwige behoud van de mens, zijn
namelijk al helemaal verdiend door het lijden en het sterven van Christus
(door de toegevoegde of gëımputeerde rechtvaardigheid van Christus, im-

putatio). Goede werken zijn alleen een gevolg van de rechtvaardiging en
wedergeboorte van de gelovige, maar dragen er niet aan bij.
Net als de evangelisch humanisten bekritiseerden de lutheranen wat zij be-
schouwden als misstanden binnen de rooms-katholieke kerk, zoals de afla-
tenhandel. Tevens verwierpen lutheranen veel sacramenten van de Rooms-
Katholieke Kerk (dit zijn doopsel, vormsel, eucharistie (avondmaalsviering),
biecht, ziekenzalving en sacrament van de zieken, priesterwijding en huwe-
lijk). Alleen de doop, de biecht en de avondmaalsviering wilden ze behouden;
het avondmaal onder een iets andere opvatting: in plaats van de rooms-
katholieke ‘transsubstantiatie’, waarbij de substantie van het brood en de
wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus, formuleerden luther-
se theologen ‘consubstantiatie’, waarbij dan wel een substantiële verandering
plaatsvindt, maar waarbij brood ook brood blijft en wijn ook wijn.
De verschillen in opvattingen over het avondmaal - de meeste evangelischen
houden er meer radicale opvattingen dan de katholieke en lutherse op na
-, lijken een van de grootste struikelblokken voor de vorming van een eens-
gezinde evangelische beweging. Ze leidden tot een definitieve breuk tussen
Luther en Zwingli in 1529, tijdens het godsdienstgesprek dat georganiseerd
was om de twee partijen dichter bij elkaar te brengen.
In vergelijking met de ad fontes-benadering bij de evangelisch humanisten,
nemen de Bijbel en de preek (het geschreven en gesproken woord van God)
een zeer belangrijke plaats in binnen het lutheranisme. De preek wordt zelfs
een van de lutherse sacramenten genoemd. Bijbel en preek worden ook wel
het ‘uiterlijke woord’ genoemd, dat geplaatst moet worden tegenover het
‘inwendige woord’ of goddelijke bezieling, dat de spiritualisten belangrijker
vinden dan het uiterlijke woord of de Bijbel. Spiritualisten geloven dat ook
de moderne mens bezield kan raken, net als de Bijbelse profeten.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Maarten Luther (1483-1546) en Philippus
Melanchthon (1497-1560).

Verspreidingsgebied: Duitsland en Scandinavië.

Schema 2.2: Lutheranisme.
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de katholieke kerk en de geestelijkheid vooral op de meest strategische plaat-
sen onder woorden, het begin en het slot van het werk. Door te beginnen met
directe kritiek op de katholieke kerk is het de lezer, cq toehoorder (en koper)
direct duidelijk dat het hier om een antikatholiek en reformatorisch pamflet
gaat.

Troost is onderverdeeld in drie samenspraken: de eerste (‘voorreden’ en
‘prologhe’ genoemd) is een relatief korte dialoog tussen de personages Tobias
en Timotheus; de volgende twee dialogen tussen de terminaal zieke Lazarus
en respectievelijk Timotheus en Tobias zijn zeker dubbel zo lang.34 De eerste
dialoog onderscheidt zich overduidelijk van de andere twee door directe kritiek
op het handelen van de katholieke kerk en geestelijkheid. Het ‘ritualisme en
formalisme van de geestelijkheid [wordt] genadeloos aan de kaak gesteld in
de persoon van de plaatselijke pastoor’.35 Met de dialoog probeert de auteur
verontwaardiging op te roepen en in te spelen op de emoties (pathos). De
laatste twee samenspraken zijn veel meer beschouwend en exegetisch van aard,
en hier wordt juist een beroep gedaan op de rede (logos). Met een mooie
cirkelbeweging keert Gnapheus weer terug bij de eerste felle dialoog, want de
uitsmijter is dan ook weer antiklerikaal.36

O wisselbanck, O jaergeldt, O Corban Corban, hoe rechtsinnich
wort ghy noch daghelics ghepractiseert, van onsen nieuwen Scriben
ende Phariseen, die als bemaelde graven bedreighen den onverstan-
digen ende simpelen, want si seggen, het wort ter eeren Gods Gode
opgheoffert, datmen den armen erfghenamen ende schamelen kin-
derkens ontrect [in slechte toestand gebracht, VD] ende ontrooft om
deze gheestelose luyden, daermede te mesten ende vet te maken.37

Uiteindelijk wordt Gnapheus vogelvrij verklaard in 1528. De aanleiding was
dat er, zo schrijft hij althans zelf (en volgens Minderaa enigszins satirisch),
tijdens de vastentijd een stuk worst gevonden was in zijn huis, ‘welcke stuck

dl. I, p. 186).
34Pijper & Cramer, BRN , p. 153-164; 165-215; 215-249.
35Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 109.
36Het grijpt overigens ook terug op het begin van de derde dialoog zelf, waar Lazarus aan Tobias

meedeelt dat hij naar aanleiding van zijn gesprek met Timotheus net al zijn katholieke parafernalia
(aflaets brieven, mijn ghulde briefkens mijn male devocie boeckens ende roosencranskens met
alle die heylichdommen die mij tot een costelick present, die Monicken soo nu soo dan ghegeven
hadden) heeft weggegooid en zijn familie van zijn nieuwe overtuiging op de hoogte gesteld heeft.

37Pijper & Cramer, BRN , p. 248. Mat 21:12-13, Mar 11:15-17 en Joh 2:14-16 (waar Jezus
de geldwisselaars uit de tempel verjaagt); en Mar 7:11 (korban; een Bijbelpassage waarin Gods
geboden tegenover menselijke gebruiken gezet worden). Voor de ‘Scriben ende Phariseen, die als
bemaelde graven’, zie Mat 23:27. De identificatie van de katholieke clerus met de Farizeeën is
overigens een belangrijk motief in Troost. Zie ook hoofdstuk 10.4 over welbekende motieven in
Hypocrisis (deze Bijbelpassage is uitgangspunt voor dit Latijnse toneelstuk).
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worsten een arme zwangher vrouwe wt eenen natuerlicken vrouwen lust (die
men manlactam noemdt) in eenen erwert pot gheworpen hadde te zieden, want
zy was haer te zolt om te eten, deze zake is by den Heeren, Stadtholder en
den ganschen Raedt, zo hoogh gheweghen, datmen twee daghen langk, die
ghemeine zaecken des ganschen landts liet anstaen, om alleen consultatie over
de worste te houden’.38 Er zouden ‘Doctooren der medecijnen’ verhoord zijn
om te achterhalen of het normaal (‘natuurlijk’) is dat een zwangere vrouw zin
heeft om vlees te eten tijdens de vastentijd.39

Het Hof van Holland maant de baljuw van Geervliet Gnapheus aan te
houden: ‘[...] seekere besloeten brieven van den voirs. Hove [...] an den bailliu
van Geervliet, roerende dat hij apprehenderen soude die voirs. Meester Willem
Voldersgraft’.40 Gnapheus’ relaas is iets dramatischer.

Daer is een sententie in mijn afwezen over my ghegaen, dat men my
vanghen oft doodslaen soude, waer men my vinden oft overkomen
mochte, niet anghezien dat ick binnen vier oft vijf daghen, op zeven
mijlen weghs na, by den Haghe niet was gheweest. Daer sloeghen
zy mijn oldemoeder in ’t ysere, ende worpen mijn eenighe Suster
inder ghevangenisse, ende daer boven, zo zetteden zy kluyvers in
mijn goedt [zetten zij hun klauwen in mijn bezittingen, VD], welck
goed oock niemandt verborghen moeste, ter tijdt toe, dat wy al-
tesamen onschuldigh der zaecken bevonden worden. Zijn dit niet
fijn exempelen der iusticien? Deze ende derghelijke zaecken meer,
hebben my een oorzake ghegheven, * [in margine Ann 1530] dat ick
my in vreemde landen hebbe begheven, hoe wel dat ick daer oock
mijn cruys wel ghevonden [...] hebbe.41

De ‘sententie’ dateert van 1528,42 maar blijkens de marginalia in Tobias ende

38Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A5v-A6r. Zie ook Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa,
p. 15.

39Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A6r. Babucke neemt de gebeurtenis voor waar aan en
zegt dat de autoriteiten elke aanleiding aangrepen om zich eindelijk te ontdoen van de ‘gehate
ketterse leraar’ (Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 5). Zie ook Pijper
& Cramer, BRN , p. 139-140. Reusch wantrouwt het waarheidsgehalte van de anekdote en doet
het af als een vilein verzinsel van Gnapheus (Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 21-22). Roodhuyzen
(Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 24), vindt het een ongelofelijk verhaal, zelfs
in het licht van de tijd, maar hecht geloof aan Gnapheus’ relaas, omdat de opdracht gericht is aan
het bestuur van de Nederlanden, die hij voor zijn zaak wilde winnen en die hij niet zou voorliegen.
Voor de opdracht, zie paragraaf 2.5.2.

40Fredericq, CDI , V, p. 382. Fredericq citeert hier weer uit een document dat de betaling van
een bode vermeld, waarin ook de inhoud van de brieven die de bode in Geervliet moet afleveren
kort wordt verteld.

41Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A7r. De asterix staat in de tekst afgedrukt, om de lezer
op de aantekening in de marge te wijzen.

42Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A6v-A7r. I. m. Anno 1528 6. Marty. Twee dagen later
volgt de ‘sententie’.
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Lazarus (zie boven) wijkt Gnapheus pas in 1530 uit naar de Duitse gebieden.
Troost wordt dus pas na zijn vlucht voor het eerst gepubliceerd, en als we
Gnapheus mogen geloven zonder dat hij ervan wist. Kwaad is hij daarover
allerminst, want het publiekseffect was enorm. Volgens Gnapheus zelf heeft
het ‘veel goede lieden tot kennisse der waerheyt ghebracht, T’Welck ick daer
wt wel afnemen kan, dat dit boecxken menighmael is verdruckt gheweest, ende
een van den boeckdruckers daerom onthoofdt is.43 So qualicken kan de Satan
lijden, dat de waerheyd openbaer wordt’. Het zou iets over de controversiële
inhoud kunnen zeggen, maar zelfs met een dergelijke onderbouwing (popula-
riteit, herdrukken, vergaande censuur door drukkers ter dood te veroordelen),
kunnen we niet zeker zijn van het daadwerkelijke effect van dit pamflet.44

2.2.3 De onmiddellijke bestseller Acolastus

Vlak voor Gnapheus’ vertrek uit de Nederlanden, werd in 1529 in Antwerpen
zijn eerste Latijnse toneelstuk Acolastus uitgegeven.45 Het werd onmiddellijk
een bestseller en zou nog talloze malen herdrukt worden,46 pas in 1555 weer
met toestemming en medeweten van de auteur.47 Gnapheus maakte toen van
de gelegenheid gebruik het stuk een keer na te lopen en te herzien: ‘Acolastus,
een komedie over de verloren zoon getiteld Acolastus, niet alleen herzien, maar
ook zorgvuldig ontdaan van de vele fouten door de auteur zelf, Gulielmus Ful-
lonius Gnapheus, eens rector te Den Haag, en in de vroegere glorie hersteld’.48

Acolastus is ook vertaald in het Frans, Duits en Engels. In 1540 bijvoor-
beeld gaf Palsgrave zijn Engelse vertaling uit, die zeer bekend werd.49 Pals-
grave werkte voor het Engelse hof, dat toen al gebroken had met de katholieke

43Kronenberg, Verboden boeken en opstandige drukkers, p. 123.
44Troost is drie keer herdrukt. Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, p. 143, verwij-

zen naar Valkema Blouw, Typographia Batava, 1541-1600: repertorium van boeken gedrukt in
Nederland tussen 1541 en 1600 (Nieuwkoop: De Graaf, 1998). Ook zijn passages uit het werk
gebruikt voor een toneelstuk dat opgevoerd werd tijdens de beroemde rederijkerswedstrijd van
1539. Zie Erné & Van Dis, Gentse Spelen, dl. I, p. 177-203.

45Gnapheus, Acolastus (Antwerpen: Godfridus Dumaeus, 1529). Moderne uitgave in Bolte,
Minderaa en Atkinson.

46Bolte noemt zo’n 48 herdrukken tot 1587 in de inleiding bij zijn uitgave van Acolastus (Gna-
pheus, Acolastus, ed. Bolte, p. XXIV-XXVII).

47Gnapheus, Acolastus; Eloquentiae Triumphus (Antwerpen: Jan van der Loe / Joannes Loëus,
1555).

48Gnapheus, Acolastus (1555), fol. A1r: ‘Acolastus, de filio prodigo comoedia Acolasti titulo
inscripta, non iam recognita modo, sed a multis etiam, quibus scatebat, mendis ab autore ipso,
Gulielmo Fullonio Gnapheo Gymnasiarcha quondam Hagiensi, diligenter repurgata, nitorique suo
modo reddita’. Zie voor deze heruitgave paragraaf 2.5 en 4.4. Deze door de auteur herziene en
verbeterde versie wordt niet gebruikt voor latere drukken. Om deze reden is er ook nooit een mo-
derne uitgave van gemaakt. Zo verantwoordt Bolte althans zijn keuze voor 1529 uit uitgangspunt
(Gnapheus, Acolastus, ed. Bolte, p. XIII).

49Voor de Latijnse tekst en de Engelse vertaling van Palsgrave, zie Palsgrave, Acolastus, ed.
Carver.
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kerk. In het gereformeerde Zürich verscheen in 1535 een Duitse vertaling, die
weer als basis diende voor latere Duitse uitgaven en opvoeringen, ook in ka-
tholieke delen van Duitsland.50 Bij Plantijn in Antwerpen verscheen in 1564
een Franse vertaling van de hand van Antoine Tiron, die ook Macropedius’
Josephus vertaald had. Gnapheus wordt door Tiron overigens niet genoemd
als auteur, waarschijnlijk vanwege zijn controversiële status.51 Acolastus werd
tevens bewerkt tot Latijnse toneelstukken, zoals Papeus’ Samarites en Stym-
melius’ Studentes, beide zeer vrije adaptaties van Acolastus.52

Het stuk kende ook heropvoeringen door heel Europa.53 Gnapheus zelf liet
Acolastus door zijn leerlingen in Elbing opvoeren in 1536,54 een jaar nadat
daar de Latijnse school was opgericht en Gnapheus was aangesteld als rector.
Bij deze opvoering sprak hij zelf de proloog uit.55

Nu rest mij slechts het verzoek in stilte te kijken,
want u kunt zien dat onze toneelspelers in dit stukje
zich al opmaken u op uw wenken te bedienen,
deze jongen zal u namelijk de plot samenvatten.
Houdt u dus even gedeisd, en laat zien dat u de letteren
liefheeft door te zwijgen en na afloop met applaus.56

50Georg Binder, Acolastus. Ein Comoedia von dem verlornen Sun (Zürich: Chr. Froschouer,
1535). De tekst is beschikbaar in Binder, ‘Acolastus. Ein Comoedia von dem verlornen Sun’, ed.
Bächtold. Zie ook Parente, Religious Drama, p. 76; Gnapheus, Acolastus, ed. Minderaa, p. 28.

51Waardoor men wel dacht dat het eveneens een vertaling was van een ander stuk van Macro-
pedius, Asotus, dat ook de gelijkenis van de verloren zoon dramatiseert. Tiron, L’histoire de
l’enfant prodigue (Antwerpen: Waesberghe, 1564). Tekst beschikbaar in Tiron, ‘L’histoire de
l’enfant prodigue’, ed. Balmas & Dassonville.

52Ook Schonaeus’ Dyscoli en Macropedius’ Asotus zouden geschreven zijn in navolging van
Gnapheus’ Acolastus. Maar Dyscoli lijkt veeleer geënt op Macropedius’ Rebelles. Zie ook Kat,
De verloren zoon als letterkundig motief , p. 42-46.

53Zie Parente, Religious Drama, p. 76.
54Gnapheus, Acolastus (1555), fol. D7v. Acta Borussica (1732), dl. III, p. 932 heeft 1526, een

drukfout: ‘[Acolastus] werd op het toneel uitgevoerd door Gnapheus ten overstaan van geleerden
te Elbing’ (‘Is publica in panegyri eruditorum Elbingae, per Gnapheum in scenam productus fuit’).

55Het was niet ongebruikelijk dat de rector de proloog uitsprak, om het spel meer gewicht te
geven. Gnapheus, Acolastus (1555), fol. D7v: ‘De proloog die uitgesproken werd door Gulielmus
Fullonius Gnapheus de auteur van dezelfde Komedie ter glegenheid van de uitvoering van Aco-
lastus getoond ten overstaan van de vips van dit land in het nobele Pruisische stadje Elbing in
1536’ (‘IN ACOLASTI ACTIONEM / AELBINGAE NOBILI BORUSSIAE / oppido Anno 1536.
patriaeque illius primo / ribus exhibitam, per Gulielmum Fullo- / nium Gnapheum eiusdem Co-
/ moediae autorem dictus / prologus’).

56Gnapheus, Acolastus (1555), fol. D8r: ‘Quod relliquum est, spectate cum silentio, / Nam
accingitur grex noster actiunculae / Servire vestris promptus ecce commodis, / Puer hic dabit vobis
periocham fabulae. / Consistite ergo, et vos favere literis, / Silentio plausuque post testemini’.
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2.3 Elbing (West-Pruisen) en het evangelisch humanisme

De tweede periode van Gnapheus’ leven (1531-1541) kenmerkt zich door zijn
grote bewondering voor bekende humanisten, Erasmus in het bijzonder. Hij
woont dan in Elbing (nu Elbla̧g) in West-Pruisen en werkt ook hier aan een
Latijnse school. In katholiek West-Pruisen, waar de evangelische beweging
net als in de Nederlanden sterk vertegenwoordigd was, schijnt Gnapheus een
belangrijke lokale opinieleider geweest te zijn,57 maar zijn werk staat alleen in
het teken van het schoolwezen: een gedicht dat de oprichting van de Latijnse
school prijst, twee Latijnse toneelstukken en een bundel gedichten van de hand
van zijn leerlingen.

Als gevolg van aanblijvend streng optreden in de Nederlanden vertrok Gna-
pheus in 1530 samen met vele andere Nederlandse geloofsvluchtelingen uit de
Nederlanden.58 Hij begaf hij zich ‘in vreemde landen’,59 en koos ‘na vele
omzwervingen Pruisen als tweede vaderland’.60 In 1531 komt hij in Elbing
aan. Elbing was een van de meest tolerante steden in West-Pruisen: het lu-
theranisme was er tot in de bestuurlijke kringen doorgedrongen, koninklijke
en bisschoppelijke bevelen werden getraineerd en geloofsvluchtelingen van ver-
schillende pluimage welkom geheten.61 Gnapheus zou zich hier (zoals hij ook
in de Nederlanden deed) hard gemaakt hebben voor de Reformatie.62 Op
grond van zijn werk zijn daar echter weinig tot geen aanwijzingen voor te vin-
den. Het humanisme en het humanistische onderwijsideaal lijken namelijk de
grote drijfveer achter zijn literaire productie in Elbing. Wel ging het Noord-

57Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 29.
58Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 23-24.
59Zie boven. Gnapheus, Tobias ende Lazarus, fol. A7r.
60Gnapheus, Antilogia, fol. A8r: ‘want het duurde bijna twintig jaar vooraleer ik me ertoe zette

daarvandaan weg te gaan’ (‘Cum vero post multam in orienta- / taleis plagas peregrinationem
Borussiam alteram mihi patriam deligo (nam vigesimus prope annus agitur, ex quo illuc primum
divertere coepi) [...]’). Kortom, hij heeft al in al zo’n 20 jaar in West- en Oost-Pruisen gewoond
en mag het wel zijn tweede vaderland noemen. Letterlijk staat er ‘bijna 19 jaar’, wat precies zou
kloppen met de periode 1531-1547.

61Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 26-29.
62Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 29-31. Reusch citeert een brief aan bisschop Mauritius Ferber

(Moritz Ferber, bisschop van Ermland van 1523-1537) van begin 1532, waarin de Nederlandse
banneling ‘Doctor Wilhelmus’ ervan beschuldigd wordt dat hij heeft staan ruziën bij een klooster:
‘Wir hören nur, dass die Holländer die Nachsicht oder vielmehr den Schutz, den der Rath ihnen
gewährte, zu immer grössern Ausschreitungen benutzten. Sie veranstalteten conventicula privata
und hielten gegen das strenge Verbot der Constitutiones “winkel predige”, in denen sie mit irer
vorfurischen lere ohn alle furcht unnd straffe das gläubige Volk verführten. Besonders that sich
aber hierbei “einer von denselben verbannen leutlen Doctor Wilhelmus gnant” hervor, der auch
“mith etlichen brudern aldo im Schwartzen Closter unlangst vor Weinachten ein ufrur” hatte’,
en: ‘Doch wer war denn der Doctor Wilhelmus? Sollte ein Klosterscandal das erste Debüt des
Patriarchen unseres Gymnasiums’ gewesen sein?’ Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 29-30. Dit
‘debuut’ zou goed passen bij de antiklerikale boodschap van Gnapheus’ Troost. Voor Mauritius
Ferber, zie ADB 6, p. 626-627; NDB 5, p. 80; Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of
Erasmus, lemma Ferber, Moritz.
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Europese evangelisch humanisme vaak hand in hand met het lutheranisme, en
het zal dan ook niet verbazen dat dat eveneens in Gnapheus’ werk gebeurt.63

In 1535 wordt hij rector van de zojuist gestichte Latijnse school,64 en alles
wat Gnapheus schrijft en doet, staat in het teken van het onderwijs aan deze
Latijnse school, bijvoorbeeld de Latijnse toneelstukken die hij met zijn leerlin-
gen instudeert. Nadat in 1536 Acolastus ook in Elbing opgevoerd was, werd
rond 1540 Eloquentiae Triumphus (‘Triomf van de Welsprekendheid’) tweemaal
op de planken gebracht.65 Tenslotte werd ook Morosophus (‘De Zotte Wijze’)
een keer opgevoerd.66 Naast toneelstukken laat Gnapheus ander Latijns werk
uitgeven, dat ook in het verlengde ligt van zijn werk als docent en rector. Het
eerste, Paraenesis, is een loflied op het stadsbestuur, dat de Latijnse school
mogelijk gemaakt heeft. Het tweede, Foetura (‘Nalatenschap’) bevat werk van
zijn leerlingen. De twee werken hangen nauw met elkaar samen en ook met
Eloquentiae Triumphus: het loflied en het eerste gedicht in Foetura vertonen
grote overeenkomsten met het Latijnse toneelstuk. De drie werken vieren de
intocht van de muzen in Pruisen. Gnapheus propageert de opvatting dat met
de opening van de Latijnse school in Elbing barbarij (namelijk, de scholastiek
en matig onderwijs) eindelijk verdreven is.

63Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p. 9. Zie paragraaf 5.4 en 5.5.
64Ook daar is bisschop Mauritius niet blij mee. Hij vreest Gnapheus’ slechte invloed bij de leer-

lingen, en adviseert het stadsbestuur dat ze Gnapheus beter weg kunnen sturen, dan hem de hand
boven het hoofd te houden, ‘opdat de jeugd uit Elbing en omgeving die naar deze school zullen
toestromen, niet van zijn ontaarde leer doordrenkt raakt’ (‘Ego in hoc casu non segniter vigilans
ad ipsum Consulatum - Cancellarium meum destinavi, illum synceriter et cordatim admonens, ut
hujusmodi hominem, ne juventutem eorum et externorum, qu[a]e ad huiusmodi studium conflu-
eret, perversa sua doctrina imbueret, potius a se expellerent quam susciperent’); even daarvoor
sprak hij ook over een ‘giftige leer’ (venenosa doctrina). Hij doet vergeefs zijn beklag bij de
koning. Reusch, Wilhelm Gnapheus, p. 35.

65Het precieze jaartal van de eerste opvoering van Eloquentiae Triumphus is niet bekend. Het
stuk werd voor een tweede keer opgevoerd in Elbing in 1540. Gnapheus, Eloquentiae Triumphus
(1541), fol. B4v: ‘Nogmaals op de planken gebracht (nadat de volksvergadering van de stad
Elbing zo besloten had) door de gehele ruiterij van alle personages, toen dhr. Michaëla Schonau
praetor urbis was, dhr. Iacobus Alexuangius en Johannes a Lohe Consules. [...] Dhr. Mattheus
Falkenstenus en Iacobus Reich bekleedden het aedilatum. In het jaar 1540’ (‘Exhibitus iterum,
comiciis patriae Aelbingae indictis, pleno omnium personarum equitatu, D. Michaëla Schonau
praetore urbis, D. Iacobo Alexuangio, Ioanne à Lohe, Consulibus. [...] D. Mattheo Falkensteno,
et Iacobo Reich aedilatum gerentibus. Anno. 1540’).

66De precieze datum is onbekend. In een persoonlijke brief aan hertog Albert, waarin Gnapheus
het stuk aan hem wil opdragen, zegt hij dat het stuk onlangs door hem op de planken gebracht
is: ‘terwijl ik mijn papieren doorbladerde, kwam alleen Morosophus, dat is de titel van de Ko-
medie die wij onlangs gespeeld hebben, in aanmerking om te proberen (bleek alleen M. roekeloos
genoeg) uw hof binnen te dringen en te streven naar uw gunst’ (‘unus hic mihi chartas evolventi
occurrit Morosophus, id enim Comoediae nomen est, recens a nobis lusae, qui [...] ausit se tuae
aulae ingerere, tuamque gratiam ambire’). De brief is gedateerd op 22 januari 1540 en Moroso-
phus moet dus enige tijd daarvoor opgevoerd zijn. HBA J2 1540 (969, 1540-1543). Tschackert,
Urkundenbuch, nr. 1233.

49



2.3.1 Paraenesis als inleiding bij Eloquentiae Triumphus

Paraenesis is een monoloog in dichtvorm, uitgesproken door Mercurius, waar-
in de godheid ‘het stadsbestuur van Elbing meedeelt dat het niet lang meer zal
duren of heel het Muzenkoor zal, nu het Griekenland verlaten heeft, verhui-
zen naar het Gymnasium te Elbing’.67 Later bewerkte Gnapheus het gedicht,
breidde het aanzienlijk uit en voegde het toe als inleiding (parasceue) aan de
gedrukte uitgaven van Eloquentiae Triumphus.68 In Eloquentiae Triumphus
doet de godin Welsprekendheid (Eloquentia) haar intrede, nadat ze Barbarij
(Barbaries) en diens volgelingen verslagen heeft. De verslagen vijanden - Bar-
barij en de Philobarbari (‘Liefhebbers van Barbarij’) - worden onder dwang
meegevoerd in haar triomftocht (Triumphus).

In beide werken gaat het om de confrontatie van het beschavende humanis-
me met wat Gnapheus ziet als barbarij. In zowel het toneelstuk als het gedicht
wordt het humanisme vertegenwoordigd door Apollo en de muzen, maar bij-
voorbeeld ook door de godin Welsprekendheid, beroemdheden als Valla en
Erasmus en wereldlijke en geestelijke heersers die de wetenschap een warm
hart toedragen. De kant van ‘barbarij’ wordt daarentegen naar mijn mening
in beide werken op een verschillende manier uitgewerkt. In Eloquentiae Tri-
umphus wordt de controverse tussen de humanisten en de scholastici opnieuw
uitgevochten, de ‘barbaren’ representeren immers de scholastici;69 in het ge-
dicht Paraenesis speelt de strijd tegen de scholastiek geen of slechts een be-
dekte en ondergeschikte rol. Hier verhuizen Apollo en de Muzen naar Polen
en introduceren daar het humanisme.

[Jupiter] ontbiedt me en zegt me vleugelschoenen aan te trekken
en naar het Barbaarse rijk van de Grieken te gaan.
Omdat de vale Barbarij hier alles in zijn bezit heeft
en de uitgestrekte Tirannie hier alles opoffert,
moet ik de Zusters van Calliope [de Muzen, VD] manen te verhuizen

67Paraenesis beslaat 7 pagina’s in het dure en chique quartoformaat (fol. A1r-A4r). Voor
zestiende-eeuwse formaten, zie Van Delft & Bots, Bibliopolis, p. 20. De volledige titel luidt:
‘Declamatie van een gelukwens op het mecenaat van de bonae litterae en de Latijnse school,
waarin Mercurius neergedaald uit de hemel op bevel van de Goden aan het stadsbestuur van Elbing
meedeelt dat het niet lang meer zal duren of heel het Muzenkoor zal nu het Griekenland verlaten
heeft naar het Gymnasium te Elbing verhuizen’ (‘Paraenesis gratulatoria in bonarum literarum et
ludi literarii apud Elbingenses instituti commendationem, qua quidem demissus coelo Mercurius
ex Deorum edicto, Senatui Elbingensi denunciat proxime fore, ut totus Musarum chorus, relicta
Phocide, in Gymnasium Elbingense demigret’).

68Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (Danzig: Rhodus, 1541); (Keulen: Gymnicus/ Gymnich,
1551). Zie ook Bahlmann, Die lateinischen Dramen, p. 45: ‘ca 100 in der Paraenesis, fast doppelt
so viel in der Ausgabe von 1541’. Net als Paraenesis werd ook Eloquentiae Triumphus in het
chique quartoformaat gedrukt. In de herdruk van 1555 (Antwerpen: Jan van der Loe / Joannes
Loëus) werd Paraenesis niet meer opgenomen.

69Zie paragraaf 5.4.
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Scholastici.

De scholastiek was een manier van filosoferen die toegepast werd aan de the-
ologische faculteiten van, onder meer, de universiteiten van Parijs, Leuven
en Keulen. Scholastici zagen de theologie als een systematisch geordende
wetenschap of kennisgebied in de zin van Aristoteles; door middel van de
rede kan via deductie alle kennis over het vakgebied herleid worden uit de
geloofswaarheden (een equivalent van Aristoteles’ uitgangspunten of ‘ware
premissen’). De evangelisch humanisten gingen liever inductief te werk; ze
baseerden hun theologische kennis liever op de Bijbel en de vroege kerkva-
ders. In het humanistische onderwijs zou er dan ook veel meer aandacht zijn
voor grammatica en retorica dan voor systematisch redeneren (dialectica).

Belangrijkste vertegenwoordigers: Petrus Lombardus (ca. 1100-1160) Bona-
ventura (Giovanni di Fidanza, 1221-1274) Thomas van Aquino (1224-1274),
Duns Scotus (1266-1308) en Willem van Ockham (1288-1347). Een beken-
de zestiende-eeuwse polemiekenschrijver en pleitbezorger van de scholastiek
was Johannes Pfefferkorn (1469-1523).

Verspreidingsgebied: Italië, Frankrijk, Duitse gebieden, de Nederlanden.

Schema 2.3: Scholastici.

en Apollo opdragen hierheen te komen.70

Met ‘de vale Barbarij’ en ‘de uitgestrekte Tirannie’ wordt net zoals in Eloquen-
tiae Triumphus indirect weer gezinspeeld op de scholastiek. Beide werken zijn
toegespitst op de situatie in Pruisen en appelleren daarmee in het bijzonder aan
een Pruisisch publiek. Zo worden aan het eind van het gedicht de belangrijkste
wereldlijke en geestelijke heersers van de streek geprezen: de koning van Polen
Sigismund I en zijn opvolger Sigismund II, hertog Albert van Oost-Pruisen en
de Pruisische bisschoppen Johannes Dantiscus en Tiedemann Giese.71 Het-
zelfde gebeurt in het toneelstuk Eloquentiae Triumphus, waar naast de twee
bisschoppen van Pruisen en hertog Albert, tevens een aantal bekende Neola-

70Gnapheus, Paraenesis, fol. A2r: ‘Me vocat, et pedibus talaria nectere mandat, / Mandat
Coecropidum Barbara regna petam. / Lurida Barbaries quòd ibi cuncta occupet, atque / Cuncta
det exicio vasta Tyrannis ibi. / Inde ego Calliopes moneam emigrare Sorores, / Praecipiam, huc
veniat doctus Apollo, iubet’.

71De namen van de contemporaine historische personen die aan het einde van het gedicht ge-
prezen worden zijn afgedrukt in hoofdletters en springen er zodoende echt uit.

Dantiscus (1485-1548) was bisschop van Kulm (Pools: Che lmno) en van 1537 tot 1548 van
Ermland (Pools en Latijn: Warmia). Voor een korte biografie van Dantiscus geschreven door
Skolimowska, zie <www.obta.uw.edu.pl>. Zie ook NDB 3, p. 512-513, ADB 4, p. 746-750; Bie-
tenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus; en Demoed, De autobiografie van de dichter-
diplomaat-bisschop Johannes Dantiscus.

Giese werd aangesteld als bisschop van Kulm in 1538 en was bisschop van Ermland van 1549-
1550. Voor Giese (Tiedemann Giese (in het Latijn ‘Gisius’; Gnapheus schrijft ‘Tydeman Gize’),
1480-1550) zie NDB 6, p. 379; Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus.
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tijnse auteurs woonachtig in deze streken genoemd worden. Onder hen is weer
bisschop Dantiscus, nu in zijn hoedanigheid van humanist en dichter.72 In
de herdrukken van Eloquentiae Triumphus worden de specifieke verwijzingen
naar Elbing verwijderd en wordt de stad of streek waar de intocht plaatsvindt
veralgemeend, ‘zodat het gemakkelijk door de schoolgaande jeugd (waar die
ook maar schoolgaat) opgevoerd kan worden’.73

Het stuk is opgedragen aan bisschop Dantiscus van Ermland, die ook bij
een van de opvoeringen aanwezig was.74 Dantiscus bedankt Gnapheus voor de
dedicatie in een kort briefje.

Ik heb uw Triomftochten ontvangen, waarmee ik u van harte felici-

72Naast de bisschoppen Dantiscus en Giese en de hertog worden nog een aantal bekende Pruisen
genoemd: Johannes Vardensis, Willichius, ‘die al jaren klassieke talen doceert in Frankfurt aan
de Oder’ (‘qui tot docet annos / Artêıs, cis Viadrum’), Constantinus Alliopagus of Eustathius
Knobelsdorf, aan wie bisschop Dantiscus een van zijn gedichten opdraagt (Carmen paraeneticum,
iuvenibus huius temporis non inutile, ad ingenuum adolescentem Constantem Alliopagum, ‘Een
klein gedicht van groot nut voor de jeugd van tegenwoordig, opgedragen aan de edele jongeman
Constans Alliopagus’, vóór 1539), Bardenas en ene ‘Kristoffel Jonas uit Koningsbergen’ (tyroque
Ionas, ‘de jongeman Jonas’; in de marge Christo[phorus] Ione Regiomo[n]tanus) (fol. F2rv).
Voor Dantiscus’ Carmen paraeneticum zie Skimina, Carmina, p. 169.

Gnapheus heeft ook twee coupletten gewijd aan Den Haag en de geleerden aldaar (F1rv): ‘As-
sendelfus’, ‘Colsterus’, ‘Sasbodius’ en ‘Varmundus’ (in margine Dominus Gerardus ab Assendelff.
eques Abelus a Kolster Iodocus Sasbodius Delfus, Ioannes Duvenvorth, Dominus à Warmen).
Twee van hen, ‘Assendelfus’ en ‘Sasbodius’, worden in Gnapheus’ Latijnse martelaarsverhaal van
Johannes Pistorius genoemd (beide waren assessores tijdens zijn verhoren), en eveneens omschre-
ven als jurist en als ‘eques’. Fredericq, CDI , dl. IV, p. 443: ‘Judocus Sasbout, raadsheer van het
Hof van Holland evenals Assendelft’.

73Gnapheus heeft een nieuwe opdrachtbrief opgenomen bij de drukken uit 1551 en 1555, die ge-
richt is aan Fredericus a Westen, een hoveling van gravin Anna van Oost-Friesland, waar Gnapheus
toentertijd ook verbleef. De opdracht aan Dantiscus wordt tegen algemeen gebruik, en tegen de
normale gang van zaken bij Gnapheus’ andere herdrukken (bijvoorbeeld Hypocrisis (1564), waar
de oudere opdracht na de nieuwe afgedrukt wordt) zelfs niet meer opgenomen. Wellicht uit wraak
omdat Dantiscus de hand had in Gnapheus’ uitwijzing uit West-Pruisen. Zie paragraaf 2.3.3.
Citaat uit titel herdruk 1555, Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A1r: ‘[...] ut a stu-
diosa iuventute (ubicunque frequens sit schola) commode admodum queat spectandus exhiberi’.
De herdruk uit 1551 voegt toe er veel acteurs aan het stuk mee kunnen doen, en dat het niets
nieuws, en dus controversieels, bevat (laatste opmerking over nieuwlichterij alleen op titelpagina
(Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1551), fol. A1r), rest ook herhaald op fol. B1v-B2r): ‘[...]
ut, ubicunque sit frequens studiosae iuventutis gymnasion, ibi quoque pleno personarum equitatu
publice queat (citra novitatis offensam) exhiberi [...]’.

74De opdrachtbrief is nogal onpersoonlijk en formeel. Het is Gnapheus’ meest algemene op-
dracht; zoals vaak in opdrachten bij Latijns ‘schooltoneel’, legt Gnapheus de nadruk op zijn
docentschap en het belang van goed onderwijs. In andere opdrachten van Gnapheus ligt dat er
minder dik bovenop.

Voor Dantiscus’ aanwezigheid bij de uitvoering, zie Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1541),
fol. A2r: ‘Hoe zou ik uw grote vrijgevigheid jegens mij kunnen verzwijgen, en omdat we een paar
jaar geleden mijn Acolastus opgevoerd hebben voor de burgers van de stad en deze Triomf nog niet
zo lang geleden in uw aanwezigheid opgevoerd hebben, ben ik er zeker van dat u, nu ik dit stuk
publiceer, het waar u kunt zult aanprijzen’ (‘Ut enim taceam, quae tua in me fuerit liberalitas,
et cum annis aliquot superioribus Acolastum illum nostrum in patriae comiciis ageremus, et cum
hunc ipsum Triumphum te coram non ita dudum exhiberemus, iure certe optimo, quicquid hic
operis publicamus, ubi poteris vendicare’). Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, p. 142,
stelt daarentegen (blijkbaar foutief) dat Dantiscus bij de heropvoering van Acolastus aanwezig
was.
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teer; hoe druk [...] ik ook ben, ik zou het niet met tegenzin opnieuw
lezen, al maant u mij geen tijd te besteden aan een dergelijk nie-
mendalletje.75

2.3.2 Foetura

Foetura of ‘Nalatenschap’ is een verzameling van gedichten die geschreven zijn
door Gnapheus’ leerlingen van de Latijnse school in Elbing.76 Het werk is
opgedragen aan Johannes a Kreitzen, jurist en raadsheer van hertog Albert.
Het is verdeeld in twee delen. Het eerste deel bevat imitaties van klassieke
werken, bijvoorbeeld een van Lucianus’ Dialogi Deorum en Aesopus’ fabels,77

het tweede deel is christelijk en bevat bewerkingen van Bijbelpassages.78 Foe-
tura kan naar mijn mening weinig bijdragen aan onderzoek naar opiniëring,
daarom wordt het slechts kort behandeld. Sommige imitaties van Bijbelpas-
sages manen de clerus wel, maar dergelijke morele lessen gaan niet gepaard
met antiklerikale gevoelens. Ze passen binnen elke willekeurige stroming en
zijn hier des te beter op hun plaats omdat de jongens op de Latijnse school de
toekomstige geestelijkheid zullen zijn.

Er lijkt sprake te zijn van wederzijdse bëınvloeding tussen de gedichten uit
Foetura en Gnapheus’ Paraenesis en Eloquentiae Triumphus, die rond dezelfde
tijd verschenen. Neem bijvoorbeeld het eerste gedicht uit Foetura, een mono-
loog van Mercurius gericht aan het stadsbestuur van Elbing (Mercurius Senat-
ui Elbingensi), geschreven door Felix Vidlerus uit Danzig (Pools: Gdańsk).79

Net als in Gnapheus’ Paraenesis en inleiding (parasceue) bij Eloquentiae Tri-
umphus, schrijft ook Vidlerus dat de Muzen zijn verhuisd van Griekenland
naar Elbing in Polen. Nog niet zo lang geleden was er geen plaats voor de we-

75Dantiscus aan Gnapheus vanuit Heilsberg, gedateerd op 20 augustus 153[9]: ‘Accepimus
T[rium]phos tuos, quos [... ti]bi gratificemur [... quem]admodum simus negotiosi [...] non gra-
vate iterum relegemus eamque, quam [...] postulas pro nostra ea in re tenuitate non moleste
impend[emus]. Vale. Ex arce nostra Heilsberg, XX Augusti MD XXX[IX]’. Met dank aan dr. A.
Skolimowska voor het ter beschikking stellen van deze nog ongepubliceerde brief van Dantiscus,
waarin over Gnapheus geschreven wordt. Deze ruwe schets van de brief wordt bewaard in Olsztyn,
Ermland Archdiocese Archive (AAWO), kastnummer D.7, f.92r.

76Foetura beslaat 41 pagina’s in het duurdere quartoformaat (fol. A1r-E4r). Volledige titel
(Gnapheus, Foetura, fol. A1r): ‘De eerste nalatenschap van de Elbingse School. Gevarieerde
gedichten of te wel poëzie van de Schoolgaande Jeugd uit Elbing, in allerijl bij elkaar gebracht, over
allerlei onderwerpen, zowel profaan als christelijk, om de vriendelijke Lezer te laten zien wat zij
van de Pruisische jongens kan verwachten, wanneer ze hun leraren gehoorzamen en zich oefenen in
de letteren’ (‘Prima Aelbingensis Scholae Foetura. Silva carminum sive sqedi�smata, Scholasticae
Iuventutis, apud Elbingenseis, tumultuariè congesta, et variis rerum argumentis, cum prophanis,
tum sacris conciliata, ut videat amicus Lector, quid de iuventate etiam Prutenica, sperandum sit,
si non minus bonis monitoribus illa obtemperet, quàm bene in literis exerceatur’).

77Gnapheus, Foetura, fol. A3r-C1v.
78Gnapheus, Foetura, fol. C1v-E4r.
79Gnapheus, Foetura, fol. A3r-A4v. Het stadsbestuur wordt aangesproken met ‘geleerde en

eerbiedwaardige senatoren’ (Patres docti gravesque) en prudens sapiensque Senatus.
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tenschap in het barbaarse Polen en stonden geleerden in geen enkel aanzien.
Maar nu heeft het stadsbestuur van Elbing een paleis voor hen gebouwd; dit
moet de door Gnapheus opgerichte Latijnse school zijn. Het gedicht maakt
duidelijk dat de toneelstukken die Gnapheus zijn leerlingen liet opvoeren, zeer
nauw aansloten bij de overige lessen.80

2.3.3 Morosophus

Morosophus dramatiseert de confrontatie tussen geveinsde geleerdheid en wa-
re wijsheid. De geveinsde geleerdheid wordt op het toneel gebracht door de
muzikant Morus (‘Zot’), die zich arrogant uitgeeft voor de astronoom Moro-
sophus (‘De Zotte Wijze’). Zijn tegenspeler is de goddelijke wijsheid in eigen
persoon: Sophia. Er wordt wel beweerd dat het personage Morosophus een ka-
rikatuur was van van de bekende astronoom Copernicus, die woonde en werkte
in West-Pruisen en wiens revolutionaire theorie in 1540 voor het eerst in druk
verscheen onder de titel Narratio Prima.81 Deze interpretatie kan heel goed
meegespeeld hebben, maar het is zeker niet de enige of de belangrijkste. In
hoofdstuk 7 over dit toneelstuk zal blijken dat er ook een godsdienstige bijbete-
kenissen meespelen, waarin - alweer - de katholieke scholastiek geconfronteerd
wordt met een tegenbeweging, dit keer niet het evangelisch humanisme, maar
het lutheranisme.82

Gnapheus werd in 1540 uit Elbing verbannen.83 Uit de correspondentie tussen
de koning van Polen, Sigismund I, en bisschop Dantiscus blijkt dat de reden
niet zozeer was dat Gnapheus er lutherse denkbeelden opna hield - dat had de
koning blijkbaar nog wel door de vingers willen zien -, maar vooral vanwege
zijn sacramentarische en doperse opvattingen.

Maar ik heb vernomen dat er iemand is in Elbing, een van mijn
steden die in uw bisdom liggen, die zelfs geen lutheraan meer is,
maar - des te walgelijker - sacramentariër en wederdoper, en dat hij
veel leerlingen trekt. Het is uw taak als bisschop om te voorkomen

80Sommige van de leerlingen die de gedichten in Foetura geschreven hebben, worden in de
uitgave van Eloquentiae Triumphus genoemd als de hoofdrolspelers. De leerlingen ‘zagen’ dus
het werk dat ze imiteerden - en misschien zelfs hun eigen imitaties (want wellicht stond het gedicht
van Vidlerus aan de wieg van Eloquentiae Triumphus, of hij heeft juist het toneelstuk gëımiteerd)
- terugkomen in de toneelstukken.

81Zie paragraaf 7.4.
82Zie paragraaf 7.5.3. Voor de religieuze betekenis, zie ook Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’,

p. 240.
83Zie De Vocht, John Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 326. De briefwisseling wordt

gevoerd in juni en juli 1540; 24 juli zou Dantiscus alles geregeld hebben (‘de Elbingensibus gratum
nobis est quod officii sui memores P[aternitas] V[estra] dicto se audiendum fore pollicentur. Erit
autem gratius cum quod verbis promittunt, id eos re ipsa praestitisse cognoverimus’).
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Sacramentariërs.

Evenals de lutheranen stonden sacramentariërs sceptisch tegenover de
rooms-katholieke sacramenten. Ook wezen zij - net als Zwingli overigens
- zowel de rooms-katholieke als de lutherse avondmaalsleer over de lijfelij-
ke aanwezigheid van het lichaam en bloed van Christus in het brood en de
wijn gedurende de viering van het Avondmaal af. De Nederlandse marte-
lares Wendelmoet Claesdochter van Monnikendam werd in 1527 ter dood
veroordeeld om haar avondmaalsopvattingen.
In een brief aan bisschop Dantiscus wordt Gnapheus een sacramentariër (en
‘anabaptist’) genoemd. Lutheranen werden gedoogd in Dantiscus’ bisdom,
sacramentariërs en dopers (‘anabaptisten’) niet, en ook Gnapheus wordt
verjaagd. Rädle is van mening dat Gnapheus in zijn Morosophus de ideeën
van de sacramentariër Karlstadt (en die van de doopsgzinden) juist bestrijdt
(Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 248). Hypocrisis bevat wel een
scène met gevoelens die kenmerkend zijn voor Karlstadt (zie paragraaf 9.4.4).

Belangrijkste vertegenwoordigers: Andreas Karlstadt (1486-1541), broeder
Wouter, Cornelis Grapheus (1482-1558), Cornelis Hoen, Hinne Rode, Johan-
nes Sartorius en Gnapheus. Met uitzondering van Karlstadt en Grapheus
kunnen zij allemaal verbonden worden aan de Delfts-Haagse kring.

Verspreidingsgebied: Duitse landen, Nederlanden.

Schema 2.4: Sacramentariërs.

dat een dergelijk man welkom geheten wordt in uw bisdom [...] Ik
zal een dergelijke pest niet dulden in mijn rijk.84

Ook vreesde men klaarblijkelijk zijn populariteit en invloed bij zijn leerlingen,
een aanwijzing dat we Gnapheus als lokale opinieleider mogen beschouwen, die
in eigen kring de opvattingen van de grote reformatoren verspreidt. Gnapheus
stuurt een brief aan het stadsbestuur van Elbing, waarin hij zich tegen de aan-
tijgingen verdedigt: ‘De verontschuldiging van Guilelmus Gnapheus uit Den
Haag, docent te Elbing, tegen de venijnige valse aanklachten tegen hem van
enkele boosaardige lieden, gericht aan het stadsbestuur van Elbing (‘Guilelmi
Gnaphei [Hagiensis], ludimagistri Elbingensis, adversus virulentas quorundam
malevolorum in ipsum calumnias purgatio, ad senatum Elbingensem’).

De eerbiedwaardige bisschop van Ermland beschuldigt mij in zijn
84De Vocht, John Dantiscus and his Netherlandish friends, p. 325: (‘Sed Elbingae, quae

nostra civitas ad dioecesim P[aternitatis] V[estrae] pertinet, esse quendam accepimus, non iam
Lutheranum, sed quod magis detestandum, Sacramentarium et Anabaptistam, magnumque esse
ad eum Scholasticorum concursum. Est hoc officii P[aternitatis] V[est]rae providere, ne sit locus
tali homini in dioecesi illius, quod si parum ipsa auctoritate sua profecerit, significet nobis. Nos
in civitate nostra talem pestem laturi non sumus’). Zie ook Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’,
p. 231.

55



Dopers (anabaptisten).

De doopsgezinden waren net als de sacramentariërs van mening dat brood en
wijn niet veranderden in het lichaam en bloed van Christus, en ook zij keer-
den zich tegen beelden- en heiligenverering en andere katholieke gebruiken.
Een verschil was dat doopsgezinden de kinderdoop afwezen en alleen volwas-
senen doopten of herdoopten. Ook andere stromingen binnen de evangelisch
beweging hadden in eerste instantie moeite met de kinderdoop omdat het
niet door de Bijbel onderschreven kon worden (Melanchthon sprak bijvoor-
beeld zijn twijfels over de kinderdoop uit), maar al snel beriep men zich (net
als de Rooms-Katholieke Kerk) op de traditie: de vroegste christelijke ge-
meenten doopten al kinderen. Dopers werden door katholieken, lutheranen
en zwinglianen vervolgd. Luther brandmerkt hen - samen met de zwinglia-
nen en spiritualisten - als ‘Schwärmer’, ‘geestdrijvers’ of ‘dwepers’.
Ook Gnapheus werd van ‘Schwärmerei’ en doopsgezinde opvattingen ver-
dacht, door zowel katholieken als lutheranen (zie paragraaf 2.3.3 en 2.4.2).
Zelf ontkende hij dat in alle toonaarden. In de brief aan het stadsbestuur
van Elbing vergeleek hij de stroming met de samenzweerders van Catilina
die de staat omver wilden werpen. Ook in Aembdanae Civitatis >Egk¸mion
liet hij zich afkeurend uit over de dopers (2.5.1). In de Global Anabaptist

Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) wordt Gnapheus dan ook geen
doper genoemd, maar een evangelisch humanist, sacramentariër en een vol-
geling van Bullinger, en dus een zwingliaan (zie Van der Zijp, ‘Gnapheus,
Guilhelmus’).

De belangrijkste vertegenwoordigers van het radicale doperdom zijn Jan
Matthijszoon van Haarlem (ca. 1500-1534), Jan Beukelszoon van Leiden
(1509-1536) en Jan van Batenburg (?-1537); van de pacifistische doopsge-
zinden Melchior Hoffman (ca. 1495-1544?), Menno Simonsz (1496-1561) en
Obbe (ca. 1500-1568) en Dirk (1504-1568) Philips.

Verspreidingsgebied: Duitse landen, Nederlanden, Zwitserland.

Schema 2.5: Doopsgezinden.
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brieven aan u van afvalligheid en heiligschennis; de koning houdt
mij voor een sacramentariër en wederdoper. Er zijn hier in Prui-
sen, mocht erom gevraagd worden, getuigen aanwezig, die mij van
kindsbeen af kennen; mijn moeder woont hier; en nog een paar fa-
milieleden; zij kunnen voor mij getuigen, mocht het nodig zijn, hoe
ik mijn hele leven druk in de weer geweest ben met deugdzaam
studeren en hard werk. [...] Wat betreft de aanklacht van anabap-
tisme, juist deze stroming heeft mij altijd beangstigd als niet geheel
verschillend van een soort van Catilinarische samenzwering. Met
wederdopers zal ik met geen mogelijkheid ooit tot overeenstemming
komen. Ik begrijp niet waar dat gerucht vandaan komt, aangezien
ik mij nooit heb laten herdopen, noch iemand herdoopt heb. Hoe [is
het mogelijk, VD], aangezien ik zelfs dit jaar nog mijn kinderen heb
laten dopen met het geheiligde water van de doop zoals gebruikelijk
is volgens de rituelen van de kerk. En dus vraag ik u waarom, wat
heb ik gedaan, dat ik overvallen word door een dergelijke haat en
valse aanklachten?85

Zelf beweert Gnapheus dat de jaloezie van collega’s hem fataal werd en dat
zijn recente huwelijk verstrekkende gevolgen had, omdat het in de katholieke
opvatting onwettig was.

Wat heeft mij anders hiervandaan gejaagd en uit mijn bedroefde
school verdreven, vraag ik u, dan de afgunst van een paar rivalen en
de oprechte bekentenis, die ik in alle vrijheid aan bisschop Dantiscus
heb gegeven, van een in de Heer, ondanks de pauselijke sancties,
aangegaan huwelijk.86

85Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 404 (nr. 1266): ‘Apostasios ac sacrilegii crimine reus
postulor in Reverendissimi Varmiensis ad vos literis; apud sereniss[imam] vero R[egis] Maiestatis
clementiam Sacramentarius audio et Anabaptista. Sunt in his Borussiae regionibus, si requirantur,
testes, qui me a puero noverunt; adest mater; adsunt affines aliquot; ii mihi testificentur, si
opus sit, quam ego honestis studiis, quam duris laboribus aetatem meam traduxerim. [...] Iam
quod Anabaptismi crimen attinet, eam quidem sectam tamquam coniurationi cuidam Catilinariae
non omnino dissimilem semper exhorrui. Cum Anabaptistis nihil minus unquam quam dictum
consentire. Unde enim ea fama nasceretur, quando neque retinctus sim ipse neque tinxi aut
retinxi quemquam? Qui, quod liberos meos etiam hoc anno sacro baptismi lavachro et tingendos
suscipiendos de more ritus ecclesiastici dederim? Haec cum ita [se] habeant, unde obsecro, quove
meo merito in tam graves rapior calumnias et odias?’

86Gnapheus, Antilogia, fol. A8v: ‘[...] quid me, quaeso, inde pepulit, et dolentibus adeo Musis
eiecit, nisi et aemulorum quorundam invidia, et ingenua aditi praeter pontificias sanctiones in
domino coniugii confessio, apud Dantiscum Episcopum libere data?’ Met dank aan prof. dr.
A.G. Weiler voor de interpretatie van de passage. Gnapheus was blijkbaar tot priester gewijd.
Fredericq, CDI , dl. IV, p. 233, omschrijft de drie gevangenen Hoen, Gnapheus en Canirivus zo:
‘meester Cornelis Hoon mit noch een priester ende den rectoir van Delff’. Canirivus was rector in
Delft; de priester moet Gnapheus geweest zijn.
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Gnapheus was in Elbing getrouwd. Over zijn vrouw en kinderen (ze zouden
drie zoons en een dochter krijgen),87 is vrijwel niets bekend. In zijn werk noemt
hij zijn kinderen alleen om zich te vrijwaren van de beschuldigingen van kette-
rij. In de brief aan het stadsbestuur van Elbing zei hij dat hij zijn kinderen toch
zeker onlangs heeft laten dopen (als doopsgezinde had hij de volwassenendoop
moeten voorstaan en zou hij zijn kinderen nooit hebben laten dopen). Zijn
jongste zoon Albertus komt tweemaal ter sprake. In Antilogia vertelt Gnaphe-
us over diens doop;88 ook deze keer wil hij met de kinderdoop van zijn zoon
de lezers duidelijk maken dat de verdachtmakingen dat hij doopsgezinde zou
zijn, volledig ongegrond zijn. Verder vertelt hij in opdracht bij herdruk van
Hypocrisis van 1564 dat de hertog de studie van zijn zoon Albertus betaalt.89

2.4 Koningsbergen (Oost-Pruisen) en het Duitse lutheranis-
me

Van 1541 tot 1547 bevindt Gnapheus zich in Koningsbergen in het lutherse
Oost-Pruisen. Het Latijnse toneelstuk Hypocrisis, dat hier tot stand komt en
opgevoerd wordt, kenmerkt zich door felle aanvallen op de katholieke kerk en
het dramatiseren van lutherse dogma’s. Hypocrisis is in felheid vergelijkbaar
met het gesprekspamflet Troost, dat anoniem en zonder Gnapheus’ medeweten
uitgegeven werd in de toen nog katholieke Nederlanden. Beide werken stellen
ook ritualisme en formalisme van de katholieke kerk aan de kaak. In Konings-
bergen spannen de strikte lutheranen een ketterproces tegen Gnapheus aan,
dat uitmondt in zijn excommunicatie. Ook Gnapheus’ verweerschriften tegen
de aanklachten worden in deze paragraaf behandeld, al werden ze pas na zijn
vertrek uit Koningsbergen geschreven. Dit omdat ze inhoudelijk direct aan-
sluiten bij Gnapheus’ perikelen in luthers Oost-Pruisen, en in veel mindere
mate bij zijn verblijf in Emden in Oost-Friesland, waar hij van 1547 tot zijn
dood in 1568 woonde en werkte. Het strijdschrift Antilogia en de herdruk van
Hypocrisis lijken namelijk speciaal gericht op de Duitse, lutherse elite.90

Zoals gezegd verliet Gnapheus Elbing met vrouw en kinderen en vestigde
zich in 1541 in Koningsbergen (Pools: Królewiec, het huidige Kaliningrad)
in luthers Oost-Pruisen, volgens Gnapheus op instigatie van de hertog zelf

87Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9 en 16.
88Gnapheus, Antilogia, fol. B1r.
89Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A5v. Ook dit vermeldt Gnapheus waarschijnlijk als indirect

argument om zijn onschuld te bewijzen: uit het feit dat hertog Albert de studie bekostigt, moet
blijken dat hij uiteindelijk toch van Gnapheus’ onschuld overtuigd was.

90Hier wordt dus een thematische, en geen strikt topografische en chronologische volgorde aan-
gehouden.
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(‘Borassorum principis literis Regiomontem vocatus [...]’).91 Deze carrièrestap
werd kennelijk goed voorbereid. In 1541 werd Morosophus gedrukt. Op de ti-
telpagina en in de drempelgedichten staat geen enkele toespelingen op Elbing,
waar het stuk geschreven en opgevoerd werd, maar alles wijst naar Konings-
bergen.92 Gnapheus’ vertrek komt ook ter sprake in een brief van Dantiscus
aan bisschop Samuel Maciejowski:

Men zegt dat Gnapheus nu hij Elbing verlaten heeft naar Konings-
bergen gegaan is; mocht hij daar een Latijnse school stichten, dan
zal een koninklijk mandaat nodig blijken om te zorgen dat onze
landgenoten zich niet allemaal daarheen begeven, zodat de laatste
misstap niet nog erger is dan de vorige.93

Waarschijnlijk wordt met de misstap Gnapheus’ verbanning uit West-Pruisen
bedoeld; een zware klap voor de Latijnse school in Elbing. Mocht Gnapheus
elders in Pruisen les gaan geven, zullen de leerlingen hem wellicht volgen, wat
nog kwalijkere gevolgen zal hebben, aldus de correspondenten.

Gnapheus werd aangesteld als een van de raadsheren, die hertog Albert
moesten adviseren over onderwijszaken.94 In 1542 begon hij les te geven aan
de Latijnse school van Koningsbergen, het zogenoemde particularium.95 In
datzelfde jaar begon men in Koningsbergen ook te twijfelen aan Gnapheus’
rechtzinnigheid, en onderwierp de lutherse theoloog Jörgen Reiche hem aan
een geloofsverhoor.96 In zijn hoedanigheid als docent schreef hij zijn laatste
Latijnse toneelstuk Hypocrisis, dat hij zijn leerlingen in 1543 liet opvoeren.97

91Gnapheus, Antilogia, fol. C8v.
92Zie paragraaf 7.4.
93Dantiscus aan Samuel Maciejowski vanuit Heilsberg, gedateerd [13 19] juli 1541: ‘[...] Gna-

pheus relicto Elbingo ad Montem Regiam se contulisse fertur, quod si eo loci ludum litterarium
instituerit, mandato opus [erit] regio, ne nostrates illuc confluant, ut non error novissimus peior
p[riori] fiat’. Met dank aan dr. A. Skolimowska voor het ter beschikking stellen van deze nog
ongepubliceerde brief van Dantiscus, waarin over Gnapheus geschreven wordt. Een ruwe schets
bewaard in Krakau, Czartoryski Library (BCz), kastnummer 245, p. 263-264. Samuel Maciejow-
ski (1499-1550) was bisschop van Kulm (Pools: Che lmno) in West-Pruisen vanaf 1539, van P lock
vanaf 1541 en van Krakau (Pools: Kraków) vanaf 1546.

94Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, p. 76. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I,
p. 254; dl. II, p. 427 (nr. 1347) stelt dat Gnapheus op 6 juli 1541 in Koningsbergen aangesteld
wordt: ‘[Herzog Albrecht,] Bestallung des Mag. Wilhelm Gnapheus [als Diener, zu Botschaften
und in der Schule [...]; er wurde als solcher herzoglicher Rath und bezog ein Gehalt von 200 Mk.]’.
Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’, dl. IV, p. 143. Volgens Spruyt was Gnapheus
naast raadsheer ook inspecteur van de Domschool (en later natuurlijk rector van het paedagogium
en buitengewoon lector). Spruyt, ‘De Delfts-Haagse kring’, p. 108.

95Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 35.
96Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 5 (nr. 1405). Niet alleen Gnapheus werd verdacht,

ook Polyphemus en ene Johan Harckson ‘von der Memel’ werden verhoord. Voor Reiche (vóór
1551-1565) zie ADB, dl. 27, p. 651-652.

97Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A8r: ‘Voor het eerst van alle [opvoeringen van Latijnse
toneelstukken, VD] opgevoerd in Koningsbergen in Pruisen, op de toen net gestichte universiteit,
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2.4.1 Hypocrisis

In Oost-Pruisen ontstond Hypocrisis, Gnapheus’ laatste afrekening met het ka-
tholicisme.98 Waar hij in Acolastus de rooms-katholieke kerk volledig buiten
beschouwing liet en de katholieke kerk in Morosophus en Eloquentiae Trium-
phus slechts bedekt bekritiseerde; daar liet hij in Hypocrisis alle voorzichtig-
heid varen. En dat kon hij dan ook met een gerust hart doen, want van de
katholieke kerk had hij weinig te duchten in het lutherse hertogdom. De ka-
tholieke kerk wordt op het toneel voorgesteld door het personage Hypocrisis,
zoals de titel van het stuk). Het positieve tegenbeeld is het personage Psyche,
die zowel het evangelisch humanisme (Psyche is opgevoed en onderwezen door
Apollo en de Muzen) als het lutheranisme representeert. En al lijkt Hypocrisis
dus een keurig protestants, antikatholiek, en zelfs specifiek luthers stuk, toch
werd Gnapheus ervan verdacht dat hij er onorthodoxe, niet-lutherse denkbeel-
den op nahield, die hij onder meer in Hypocrisis aan de man probeerde te
brengen.99 In 1544 werd Hypocrisis, waarschijnlijk naar aanleiding van de
opvoering in 1543, in druk uitgegeven.100

In 1544 ging de Latijnse school (particularium genaamd) deel uitmaken van
de zojuist gestichte universiteit van Koningsbergen.101 Toen werd Gnapheus
rector van de Latijnse school, die vanaf dat moment paedagogium genoemd
werd.102 Het paedagogium is een soort vooropleiding, die toegang verschaft tot
de ‘hogere’ faculteiten van de universiteit: theologie, medicijnen en rechten.103

In 1545 wordt Eloquentiae Triumphus heropgevoerd in Koningsbergen, naar

tijdens de feesten ter ere van Minerva, in aanwezigheid van de illustere Vorst van Pruisen, toen
dhr. Georgius Sabinus rector was, maar Gulielmus Fullonius Gnapheus, de auteur van ditzelfde
stuk, de regie had over de toneelspelers. De hoofdrollen werden gespeeld door Paulus Ekelus Sile-
sita, Christophorus Pruys Regiomontanus, Israel Monetarius Mariaeburgus, Ioannes Rosenbergus
Dantiscanus en Theodoricus Montfortius. Dhr. Bartholomaeus Reichou en Laurentius Meves
waren consul van de oude stad. In het jaar 1543’ (‘Acta primo omnium Regiomonte Borussiae,
in Academia recens ibi tum instituta, ludis Minervalibus, in illustrissimi Borussorum Principis
praesentia, D[omino] Georgio Sabino Rectoratum gerente, Gregis vero Histrici ductore Gul[ielmo]
Fullonio Gnapheo, eiusdem fabulae autore. Egere autem Paulus Ekelus Silesita, Christophorus
Pruys Regiomontanus. Israel Monetarius Mariaeburgus. Ioannes Rosenbergus Dantiscanus, et
Theodoricus Montfortius, actores primarii. D[omino] Bartholomaeo Reichou, et Laurentio Me-
uues veteris oppidi Co[n]s[ule]s. Salutis nostrae anno 1543’).

98Zie Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 280-288.
99Voor het ketterproces in Koningsbergen en de rol die Hypocrisis erin toebedeeld krijgt, zie

paragraaf 8.4 en 8.5.
100Gnapheus, Hypocrisis (1544). De herdruk van 1564 wordt besproken in paragraaf 9.6.
101Von Selle, Geschichte der Albertus-Universität, p. 16; Trapman & Graafland, ‘Gnapheus,

Guilielmus’, p. 143.
102Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 436 (nr. 1384).
103Von Selle, Geschichte der Albertus-Universität, p. 16. Normaal gesproken wordt deze voor-

opleiding de Facultas Artium of Facultas Inferior genoemd. Over de inrichting van het onderwijs
aan het particularium voor en na de stichting van de universiteit, zie ook Roodhuyzen, Leven
van Guilhelmus Gnapheus, p. 31-32.
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men zegt ter gelegenheid van de opening van de universiteit.104

Na de dood van de hoogleraar theologie in Koningsbergen, Stanislaus Ra-
pagelanus, die kort na de oprichting van de universiteit stierf,105 gaf Gnapheus
ook colleges theologie aan de universiteit gedurende de anderhalf jaar dat het
ambt oningevuld bleef tot aan de komst van Staphylus in de zomer van 1546.106

Gnapheus was daar eigenlijk niet toe bevoegd - hij bezat namelijk geen acade-
mische titel buiten die van baccalaureus. Maar vanwege zijn werkzaamheden
aan het paedagogium, die veel tijd in beslag namen, werd hij bij hoge uitzon-
dering vrijgesteld van het behalen van de vereiste graad. Hij gaf zijn colleges
als ‘buitengewoon lector’.107

In 1546 werd de promotiepraktijk aangescherpt, al dan niet om hem op-
nieuw van spiritualistische tendensen te kunnen beschuldigen, en moest Gna-
pheus tegen het einde van dat jaar toch nog promoveren.108 De eerste reeks
stellingen die Gnapheus schrijft wordt afgekeurd (‘Over het bestuderen van
de Bijbel’);109 op de tweede reeks (‘Over het verschil tussen theologie en filo-
sofie’) promoveert hij.110 Na de promotieplechtigheid barstte de vijandschap
tussen Gnapheus en Staphylus in alle hevigheid los.111 Beide hoofdrolspelers
in het conflict geven een relaas van de disputatie.112 Staphylus interpreteert

104Gnapheus, Eloquentiae Triumphus (1555), fol. A3v: ‘Exhibitus [...] deinde Regiomonte
Borussiae, ludis Minervalibus [...] Anno 1545’. Zie ook Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Gui-
lielmus’, p. 143, aldaar 1544.
105Stanislaus Rapagelan (of Lituanus, Pools: Stanis law Rafa lowicz, Litouws: Stanisovas Rapoli-

onis, 1485-1545) was een Luthers theoloog afkomstig uit Litouwen.
106Von Selle, Geschichte der Albertus-Universität, p. 22-23; Mennecke-Haustein, Conversio ad

ecclesiam, p. 65; Rädle, ‘Zum dramatischen Schaffen’, p. 232. Gnapheus vermeldt dat hij de
colleges anderhalf jaar lang heeft gegeven, en dus vanaf begin 1545 tot half 1546. Gnapheus, Anti-
logia, fol. B2v. Blijkens Tschackert gebeurde dat al vanaf eind 1544. Tschackert, Urkundenbuch,
dl. III, p. 85 (nr. 1702). Hij citeert een fragment van een bepaling van de senaat van de universi-
teit, gedateerd 15 oktober 1544: ‘[Betrifft Gnapheus, welcher keinen academischen Grad habe und
doch Vorlesung halte. Für diesen Fall will der Senat davon absehen, zumal da Gnapheus blos als
lector extraordinarius lese. In Zukunft aber soll niemand ohne akad. Grad lesen dürfen.] / An-
no MDXLiiii Idi. Octobris, cum Gnapheus se in maiori auditorio lecturum significasset, decanus
artium ad senatum retulit, ut a cathedra magistrorum prohiberetur, eo quod nullum doctrinae
gradum haberet, quamquam ipse titulo magisterii gloriaretur. Hac de re senatus ita censuit ac
statuit: nullam hoc tempore dissensionem eiusmodi ob causam esse commovendam, praesertim
cum Gnapheus solum ut lector extraordinarius in maiori auditorio doceret. In posterum tamen
hanc potestatem nemini concedendam esse. [...]’. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 34. Voor Staphylus, zie Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam.
107Gnapheus, Antilogia, fol. B5v. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 35.
108Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 65, 68-69. Gnapheus, Antilogia, fol. B5v-

B6r; B8v. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 38. Ook Tschackert ziet
de disputatie als een mogelijkheid waar lang naar uitgekeken was door Reiche en Staphylus om
Gnapheus te grazen te nehmen. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 329. Zie ook Töppen,
Gründung der Universität zu Königsberg, p. 151-152.
109Gnapheus, Antilogia, B5v-B8r: ‘De sacrae Scripturae studio’.
110Gnapheus, Antilogia, B8v-C1v: ‘De discrimine coelestis doctrinae et philosophiae’.
111Gnapheus stelt in zijn Antilogia dat men het volk tegen hem op wist te zetten (Gnapheus,

Antilogia, fol. C2rv).
112Zie ook ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 45-46; die Gnapheus’ visie
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Spiritualisten.

Het spiritualisme is een van de meer radicale stromingen binnen de evan-
gelische beweging (Williams, Radical Reformation). Spiritualisten namen
niet zoals evangelisch humanisten en lutheranen de Bijbel (het Woord van
God) als uitgangspunt, maar beriepen zich op rechtstreekse ingeving van de
Heilige Geest (het inwendige woord). Vanwege deze innerlijke of geestelij-
ke beleving van de godsdienst, hechtten zij geen waarde aan dogmatiek, een
gevestigde geestelijkheid en een hiërarchisch gestructureerde kerk, aangezien
iedereen gëınspireerd kon zijn, of hij of zij nu een geleerd theoloog of een
ongeschoolde arme sloeber was.
Rädle is van mening dat de lutheranen in Koningsbergen volkomen gelijk
hadden Gnapheus te bestempelen als ‘Schwärmer’ (‘dweper’ of ‘geestdrijver’,
een lutherse term voor Zwingli en radicale hervormers als de spiritualisten en
dopers). Gnapheus zou in zijn Morosophus niet zozeer de ideeën van Luther
en Melanchthon bevestigen, maar eerder die van de spiritualist Schwenckfeld
verkondigen. Gnapheus zou een spiritualist en een volgeling van Schwen-
ckfeld geweest zijn (Rädle, ‘Theatralische Formen’, p. 286; Rädle, ‘Zum
dramatischen Schaffen’, p. 232, 239, 240-242).
Morosophus bevat inderdaad spiritualistische kenmerken (zie para-
graaf 7.5.4). Ook lijkt Gnapheus theologisch dogmatische verschillen niet
belangrijk te vinden en doet hij verzoeningspogingen tussen de verschillende
evangelische groeperingen onderling. De kloof tussen het katholicisme en de
evangelische beweging was voor hem echter onoverkomelijk (in tegenstelling
tot erasmiaans irenisten, die ook de verschillen tussen katholieken en evan-
gelischen onbelangrijk vonden). Ook zegt hij in zijn Antilogia uitdrukkelijk
dat hij zich verre wil houden van alle conflicten en controversen en geen keu-
ze wil maken voor of tegen een bepaalde stroming binnen de evangelische
beweging (zie paragraaf 2.1). Dit is een kenmerk van de spiritualisten, onder
wie Rädle Gnapheus schaart.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Caspar Schwenckfeld (1489-1561) en Se-
bastian Franck (1499-1542).

Verspreidingsgebied: Duitse gebieden.

Schema 2.6: Spiritualisten.
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het gebeuren anders dan Gnapheus.

Voordat ik in zal gaan op de afzonderlijke aanklachten, zal ik eerst
een korte uiteenzetting geven over mijn uitspraak dat Gnapheus niet
alleen de filosofie maar ook de apostel Paulus onrecht aandoet. Dat
gebeurde tijdens de volgende gelegenheid. Ik werd ervan beschul-
digd dat ik tijdens zijn promotie de zaal verlaten heb, alsof ik de
nogal tamme disputatie niet kon verdragen. Maar ik was helemaal
niet van plan mij te mengen in de hele discussie, zoals vrijwel al
mijn collega’s weten. Dus ben ik vlakbij de deur gaan zitten, zodat
ik snel weer weg kon gaan vanwege mijn gezondheid. Maar meteen
aan het begin haalde hij opzettelijk filosofie en theologie door elkaar.
Hij zei namelijk in zijn inleiding dat hij het verschil tussen theologie
en filosofie zou behandelen in zijn stellingen. Tegen deze uitspraak
van hem heeft magister Johannes Sprengel even later argumenten
ingebracht.

Vervolgens begon hij onder een hoedje te spelen met een van zijn
leerlingen en ging hij behoorlijk te keer tegen dhr. Philippus [Me-
lanchthon, VD], omdat hij de ethiek nu eens aan de laatste vijf,
dan weer aan alle 10 geboden zou hebben toegekend. Toen ik dat
gehoord had, ben ik snel naar voren gegaan om te vragen of de
volgorde van spreken niet omgedraaid kon worden. Daar begon
Gnapheus tegen mij uit te varen en op een onbehoorlijke manier
te schelden, ten overstaan van heel onze universiteit. Terwijl ik
werkelijk niets anders van plan was geweest te proberen, dan hem
te vragen het verschil tussen filosofie en theologie toe te lichten en
te onderbouwen hoe hij erbij gekomen is eraan vast te houden dat
filosofen het hoogste goed onderbrengen bij de menselijke natuur.
Omdat ik niet de mogelijkheid kreeg in debat te gaan, schreef ik
zelf ook stellingen, waarin ik beide waarachtig tegen Gnapheus ver-
dedigd heb.113 Toen heb ik gezegd dat Gnapheus de filosofie en de
apostel Paulus onrecht aandoet.114

parafraseert.
113Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 136 (nr. 1913): ‘[Anonyme] Thesen “De discrimine

evangelii et philosophiae”. [Gegen Gnapheus gerichtet? Ob von staphylus verfasst?] / Anfang:
“Cum Paulus ait etc.” [...] Gedruckt sind sie bei Cosack, Speratus (1861), S. 212-214.’
114Staphylus, Scriptum contra Apologiam Gnaphei, fol. 2rv: ‘Antequam ante accedam ad

articulas, prius pauca de eo referam, quod dixi Gnapheum iniuriam facere Philosophiae et divo
Paulo. Cuius rei occasio fuit ista. Culpabar ego tum, cum illo disputante, egrederer auditorio,
quasi moderatam non ferrem disputationem. Equidem haud fueram disputaturus, sicut plerique
collegarum norunt. Ideoque ad ianuam consedi mox abiturus propter valetudinem. Sed statim
initio de industria confundebat Philosophiam cum doctrina religionis. Dicebat enim in praefatione
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Gnapheus’ relaas over dezelfde gebeurtenis is net zo weinig flatteus, maar hier
is het Staphylus die zich misdraagt.

Omdat Frederik Staphylus op de dag van de promotieplechtigheid in
de gaten kreeg dat ik de stellingen met meer succes en handigheid
wist te verdedigen dan hij bij aanvang gehoopt had, kon hij dat
zo slecht verdragen dat hij - iedereen heeft het gezien - de zaal
verliet. Omdat de volgorde van het disputeren zoals voorgeschreven
is in de regels va de Academici, wat later bij hem aan zou komen
dan hij wenste, heeft hij het hele gehoor geschokt met zijn grove
onderbreking.

Toen men die vent trouwens tot stilte maande op bevel van de Rec-
tor, barstte hij van woede en liep hij zeer verontwaardigd de hoor-
zaal uit, spoedig gevolgd door zijn gevolg. Zo slecht kon hij het
verdragen, dat hem niet de gelegenheid gegeven werd zijn woede op
mij af te reageren.115

Gnapheus schetst vervolgens het beeld dat Staphylus na de promotieplechtig-
heid een ware haatcampagne tegen hem op touw zette.116 Onder het volk werd
van alles en nog wat (aliud atque aliud) verspreid en er waren mensen die hem
achter zijn rug om beschuldigen van dweperij en Schwärmerei (‘Erant et qui
fanatismos et Suermerismos suos in me a tergo iacerent’).117 Niet alleen bij

se discrimen Theologiae et Philosophiae suis complexum thematibus. Contra quam eius sententiam
aliquanto post disputavit M. Ioannes Sprengelius.
Deinde cum quodam suo colludens adolescente, virulenter exagitabat D. Philippum, quod alias
secundae, alias utrique tabulae attribuisset ethicen. Haec cum audissem accessi propius petens
ut in alterum latus transferretur disputandi ordo. Ibi Gnapheus in me invehi et obiurgare coepit
satis petulanter, teste tota schola nostra. Cum profecto nihil aliud eram tentaturus, quam ut
peterem explicationem de discrimine Philosophiae et doctrinae Christianae et qua ratione motus
affirmaret Philosophos summum bonum collocare in natura humana. Cum disputandi locus non
potuerit contingere, scripsi ipse quoque themata, quibus utrumque contra Gnapheum vere asserui.
Hic accidit quod Gnapheum dixi iniuriam facere Philosophiae et divo Paulo’.
115Gnapheus, Antilogia, fol. C1v-C2r: ‘Cum igitur ipso disputationis die, Fridericus Staphylus

videret, meliorem successu atque dexteritate haec themata defendere, quam initio fore speraverat:
ibi permoleste id ferre se, satis testatum omnibus reliquit. Etenim, cum disputandi ordo ex legum
Academicarum praescripto aliquanto tardius quam vellet, ad ipsum rediret: ibi tum importunis-
sima sua interpellatione totum auditorium commovebat.
Caeterum, cum ex d[omini] Rectoris mandato obstrepero homini silentium imponeretur: magna
ille tum ira percitus, summa cum indignatione, subsequente eum mox et sua umbra, medio au-
ditorio excessit: tam male nimirum cum habebat, quod stomachum in me suum non daretur pro
animi libidine exonerare’.
116Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 46 (‘Toen werd de preekstoel

misbruikt - het middel is oud - om op het volk te werken’).
117Gnapheus, Antilogia, fol. C2rv. Er is een prediker die tegen Gnapheus spreekt. Deze man

wordt niet bij naam genoemd. Gnapheus heeft het hier over ‘een zekere gansachtige lasteraar, een
prediker kun je hem namelijk niet noemen, een smakeloze man, die met moeite drie woorden Latijn
over zijn lippen kan krijgen’ (anserinus quidam conviviator, potius quam concianator, quippe
homo insulsus, qui tres voces Latine agre potest reddere). Hij kwaakt als een eend en gakt als
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het ‘ongeschoolde volk’ werd Gnapheus zwart gemaakt, ook aan de studenten
werd bekend gemaakt dat hij de apostel Paulus onrecht aangedaan zou heb-
ben, omdat hij tijdens de verdediging geen verschil had gemaakt tussen wet en
evangelie.118 Staphylus stelde stellingen tegen die van Gnapheus op en kreeg
daarmee zijn collega’s zo ver dat ze hem aanklaagden vanwege ketterij.119

De eerste rechtszitting vond plaats op 12 januari 1547.120 De hertog had
besloten dat Gnapheus zich moest verantwoorden tegenover de lutherse bis-
schoppen Paulus Speratus en Johannes Briesmann, op wiens naam de officiële
excommunicatie zou komen te staan.121 Staphylus bracht Gnapheus’ eerste
reeks stellingen, waarover niet gedisputeerd was, tegen hem in. Gnapheus
schreef toen een uitleg bij de drie stellingen die Staphylus als niet-luthers en
ketters bestempelde.122 Hiermee waren zijn rechters tevreden en Gnapheus
werd vrijgesproken.123

Maar daar wilden de rivalen van Gnapheus het niet bij laten, en zij vroegen
de hertog om een nauwkeuriger onderzoek. Tegelijkertijd schijnt ook Gnapheus
een aanklacht wegens smaad tegen Staphylus ingediend te hebben. Het proces
tegen Staphylus vindt geen doorgang; dat tegen Gnapheus wel.124 Nu wordt de

een gans, aldus Gnapheus, en wel om het onkundige volk tot haat te drijven met zijn domme
en slecht uitgevoerde (maleque affectata) na-aperij van [z]ijn Nederlanderschap (Batavinitatis
nostrae). Met harde-g-klanken imiteerde de prediker de Nederlandse taal. Na de excommunicatie
zal dezelfde man weer prediken tegen Gnapheus: ‘Hetzelfde [het publiekelijk bekend maken dat
Gnapheus geëxcommuniceerd was wegens ketterij, VD] gebeurde ook de daarop volgende zondag
tegenover de samengekomen gemeente, terwijl die ganzenprediker van mij, over wie ik eerder sprak,
even praatziek als dom, heftig tegen mij begon te donderpreken, ja zelfs te sissen’ (‘Idem fit et
die dominico proxime insequente coram ecclesiae coetu, fortiter ibi in me detonante imo sibilante
anserino illo meo, quam ante dixi, concionatore, non minus garrulo, quam bene indocto’). Vgl.
Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 66.
118Gnapheus, Antilogia, fol. C2v. Vergelijk Staphylus’ relaas over zijn kritiek op Gnapheus

omdat hij tegen Paulus in zou gaan.
119Vergelijk weer Staphylus’ relaas over stellingen waarin hij tegen Gnapheus ingaat. Gnapheus,

Antilogia, fol. C3v: ‘Hinc vero Staphylus in me coepit positiones scribere, coepit oblique haec
etiam laudatissima themata carpere [...] inde adeo, ut suos etiam collegas huc induxerit, ut
ipsorum etiam nomine, et autoritate apud Principem clementissimum sibi liceat, me tanquam
fanatismi reum agere’. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 48 (‘Deze nam
nu in October 1548 zelf de pen op tegen GNAPHEUS, in zijn opstel Contra circumcelliones zou
hij diens dweeperij bewijzen’).
120Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p.

330.
121Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 66-67. Gnapheus, Antilogia, fol. C3v. Voor

Paulus Speratus, bisschop van Pomesanien (Pools: Pomezania), vooral bekend als hymnenschrijver
(1484-1551), zie ADB 35, p. 123-135; Tschackert, Paul Speratus von Rötlen. Voor Johannes
Briessmann, bisschop van Samland, (1488-1549), zie ADB 3, p. 329-331; NDB 2, 612-613.
122Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 49 (hij citeert Gnapheus’ uitleg

uit Antilogia).
123Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67; Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p.

331. Gnapheus, Antilogia, fol. C3v-C4r (additio, explanatio, explicatio; woorden die Gnapheus
gebruikt voor dit geschrift). Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 49.
124Gnapheus, Antilogia, fol. C5r. Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67. Zie ook

Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 50.
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zaak niet alleen bekeken door de twee lutherse bisschoppen, maar door een jury
van meerdere vertegenwoordigers van de lutherse kerk en van de universiteit
(onder meer een aantal theologen), die voorgezeten wordt door Briesmann.125

Tijdens de derde rechtszitting liep Gnapheus vast op de inhoudelijke be-
spreking van zijn achtste stelling, dat over de werkzaamheid van het woord
van God en de sacramenten gaat.126 Gnapheus liet namelijk tijdens de zitting
blijken dat hij Staphylus’ bewering dat het woord en de sacramenten ‘op zich’
(‘per se’) werkzaam zijn, ook al gelooft er niemand, grote onzin vond. Gna-
pheus vertelt dat hij toen de indruk kreeg dat zijn tegenstanders dachten dat
ze eindelijk beet hadden en dat zijn schuld vanaf dat moment vast stond.127

Hij vroeg om een kopie van de aanklachten, zodat hij bij de volgende rechts-
zitting ‘iets preciezer en minder emotioneel zou antwoorden’.128 De ‘kopie van
de voorgelezen aanklachten’ is overeleverd: Staphylus, Gegenüberstellung von
Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei .129 Gnapheus krijgt twee dagen de
tijd om een weerwoord op te stellen. Alleen de achtste aanklacht weet Gna-
pheus in dit weerwoord (in Antilogia een apologie genoemd) niet overtuigend
te weerleggen.130

Gnapheus werd beschuldigd van meineed, omdat hij ‘in weerwil van de
afgelegde eed van de Universiteit om niet af te wijken van de leerstellingen van

125Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 67; Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 331.
De tweede zitting, waarin Staphylus onder meer de toneelstukken als bewijsmateriaal gebruikt,
wordt besproken in paragraaf 8.3.
126Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68; Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus

Gnapheus, p. 52-53.
127Gnapheus, Antilogia, fol. D2r: ‘Omdat ik toen merkte dat het feit dat ik verontwaardigd was

met applaus en bijval ontvangen werd, alsof voor hen mijn schuld aan ketterij al vaststond, vertelde
ik publiekelijk - zodra ik mezelf weer een beetje bijeengeraapt had - dat ik mij met een klacht tot
de hertog zelf zou wenden, als zij maar doorgingen mij proberen te slim af te zijn en te beknellen’
(‘Quod offendiculum meum cum adverterem non sine plausu et acclamantium gesticulatione excipi,
tanquam quibus de meo fanatismo iam constaret; ubi me paululum collegissem, protestor de
apellando ad ipsum principem à gravamine, si sic pergant captare et circumvenire mei’). Zie de
volgende noot voor eenzelfde sentiment. Zie ook Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 331, waar
hij Gnapheus’ verontwaardiging verklaart door te stellen dat Staphylus’ aanklacht een katholieke
neiging verraadt (‘Staphylus’ katholisierende Schlusssatz’ en ‘in Staphylus Worten liegt bereits
die tridentinische Lehre, dass das Sacrament “ex opere operato”, schon durch den Vollzug der
Handlung an sich wirkt’). Deze these vereist wellicht wel enige voorkennis van de weg die Staphylus
later in zijn leven in zal slaan. Ook is Staphylus niet de enige die Gnapheus graag veroordeeld
ziet.
128Gnapheus, Antilogia, fol. D2v: ‘Maar omdat zij dachten dat alles in kannen en kruiken

was, eiste ik dat mij een kopie van de voorgelezen aanklachten gegeven werd, opdat ik wanneer
ik weer zou verschijnen iets preciezer en minder emotioneel zou antwoorden’ (‘Atqui, cum salve
iam putarent sibi omnia, praelectorum mihi articulorum copiam dari flagito, ut dicto deinde die
accuratius aliquanto, et praesente magis animo ad singula respondeam’).
129Zie paragraaf 8.4.
130Zie ook Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68, 81-83. En Roodhuyzen, Leven

van Guilhelmus Gnapheus, p. 53. En Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 332. De apologie
is niet overgeleverd, wel wordt eruit geciteerd in de excommunicatie en Antilogia. Gnapheus,
Antilogia, fol. D5v-E2v.
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de kerk, zulke stellingen opgesteld had om te verdedigen, dat alle aanwezige
academici van oordeel waren dat ze naar dweperij riekten’.131 Hij stuurde een
gepolijste versie van de Apologie naar de hertog, die nog probeerde tussenbeide
te komen en Staphylus medeplichtigheid aan het conflict ten laste te leggen.
Maar Staphylus stelde zijn ‘Schrijven tegen de Apologie van Gnapheus’ op,132

en de rechtbankjury besliste in zijn voordeel.133 Vervolgens probeerde men
de hertog ervan te overtuigen Gnapheus te verbannen, tenzij hij de ketterijen
waarvan hij verdacht werd zou herroepen.134 Tijdens een volgende zitting las
men hem de excommunicatie voor.

Want al snel werd er een stukje papier voorgelezen, en dat op be-
vel van de hertog (zo deden ze het althans voorkomen), waarin ze
verkondigden dat ik er ketterse opvattingen op nahield, maar in dat
papiertje gaven ze verder geen uitsluitsel over wat die opvattingen
dan wel waren en ook maakten zij niet precies bekend hoe, waar en
in hoeverre ik voor ketter gehouden moest worden; ze droegen zelfs
uit dat ik uit de kerk verwijderd moest worden, als ik niet tijdig tot
bezinning zou komen en mijn dwalingen, al wist ik niet welke, zou
herroepen.135

Gnapheus weigerde te herroepen; hij werd veroordeeld en mocht zijn beroep
niet langer uitoefenen.136 Gnapheus deed zijn beklag bij wereldlijke instan-
ties.137 Omdat zijn grieven (querimoniae) circuleerden en de zaak zo bij een
groter publiek bekend raakte, besloten de lutheranen verdere stappen tegen
hem te ondernemen. Dus werd hij op 3 juni ontboden aan het hof, en dezelfde
dag ook bij Briesmann: hij moest binnen zes dagen zijn standpunten publie-
kelijk herroepen, of de uitspraak (de verklaring die tijdens de zitting ‘van het
papiertje’ werd voorgelezen) zou ten uitvoer gebracht worden.138 Gnapheus

131Gnapheus, Antilogia, fol. D5r: ‘[...] praeter iuramentum Academiae praestitum, de non
dissentiendo ab ecclesiae suae doctrinae, talia ad disputandum themata meditatum, quae totus
ille Academiae consessus fanatismum olere iudicaret’.
132Gnapheus, Antilogia, fol. E3r. Voor Staphylus, Scriptum contra Apologiam Gnaphei, zie

8.4.
133Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68. Gnapheus, Antilogia, fol. E3v: ‘Staphyli

iudicium receptum , et approbatum’.
134Gnapheus, Antilogia, fol. E4r-E6r.
135Gnapheus, Antilogia, fol. E6v-E7r: ‘Etenim, mox ibi scedula quaedam praelegitur, idque,

ex principis, uti praetendebatur, mandato, qua me pronunciant, hominem, fanaticis opinionibus
imbutum, sed quae sint illae opiniones ea chartula non edebant, neque quomodo, ubi, aut qua-
tenus pro fanatico habendus essem declarabant: quin, et ab ecclesia segregandum denunciant,
nisi mature resipiscens, errores, nescio quos, meos revocem’. Zie ook Roodhuyzen, Leven van
Guilhelmus Gnapheus, p.55.
136Gnapheus, Antilogia, fol. E8r. Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68. Zie ook

Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 55 (‘Herroepen kon hij niet [...]’).
137Gnapheus, Antilogia, fol. F1r.
138Gnapheus, Antilogia, fol. F1r-F2r. Zie ook Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 160 (nr.
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weigerde nogmaals te herroepen, en hij werd op 9 juni geëxcommuniceerd uit
de lutherse kerk.139 Eind dat jaar vertrok Gnapheus na nog wat zaken af-
gehandeld te hebben uit Oost-Pruisen.140 Daar kreeg hij tot zijn schrik in
1548 de excommunicatie die onlangs in druk was uitgegeven onder ogen, aldus
Gnapheus in zijn Antilogia.141

2.4.2 Excommunicatio Gulielmi Gnaphei

De lutherse bisschop Briesmann begint de excommunicatie met een korte, al-
gemene inleiding, waarin zowel de katholieke kerk als (niet-lutherse) ketterijen
met het werk van de duivel vergeleken worden.142 Dan gaat hij in op de
specifieke zaak: ook Gnapheus heeft dergelijke niet-lutherse en dus ketterse
opvattingen geuit in de stellingen die niet verdedigd zijn.143 Daarna schetst
Briesmann de gebeurtenissen zoals ze volgens hem plaatsgevonden hebben.144

Hij sluit zijn kant van het verhaal af met de uitspraak:

Omdat Gnapheus dus hardnekkig blijft volharden in bedenkelijke
dwalingen, omdat hij na de ontvangst van deze uitspraak niet tot

1995).
139Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68. Gnapheus maakt er een prachtige anek-

dote van (Gnapheus, Antilogia, fol. F3r). Zie ook Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 56, voor een korte parafrase van de anekdote.
140Gnapheus, Antilogia, fol. F3v. Zie Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 163 (nr. 2012),

over de verkoop van zijn huis alvorens te vertrekken. Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion,
ed. Babucke, p. 8, stelt dat Gnapheus Pruisen al een paar dagen tevoren verlaten had, om de
publiekelijke schande niet te hoeven ondergaan. Maar Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 172
(nr. 2044), citeert uit een Latijnse brief van Gnapheus aan de hertog, gedateerd 10 oktober 1547,
waaruit blijkt dat hij Koningsbergen nog geenszins verlaten heeft. De hertog antwoordt hem 11
oktober dat hij zich zowel schriftelijk als mondeling van enige smaad moet onthouden, en moet
herroepen. De hertog is nu eenmaal genoodzaakt hem als geëxcommuniceerde te behandelen, en
hij moet binnen 8 dagen Koningsbergen verlaten hebben. Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p.
172 (nr. 2045). Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 57.
141Gnapheus, Antilogia, fol. A2r (opdracht aan hertog): ‘[...] libellus quidam excommunicatori-

us, commovebat, odiosam mei nominis notationem’.
142Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2r. Op deze eerste pagina schrijft

Briesmann bij wijze van algemene inleiding dat zoals de mens vroeger in het paradijs verleid werd
door de duivel in eigen persoon, zo gebeurt dat nu niet alleen door de katholieken, maar ook
door ketters en dissidenten. De inleiding is afgedrukt in Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 57-60 (‘Joannes Brisman, Theologiae Praeses in Spiritualibus etc. et Assessores
Christianis lectoribus t/m Datae sub sigillo nostro, 9 junii, anno a Christo nato 1547’). De druk
heeft overigens 8 Junii.

In hoofdstuk 7 zal ik laten zien dat het ketterproces tegen Gnapheus voortvloeit uit de institu-
tionalisering van de lutherse kerk in Oost-Pruisen, en dat Gnapheus’ Morosophus aansluit bij het
debat dat gevoerd wordt over dissidente stromingen binnen de lutherse kerk. De excommunicatie
lijkt ook feilloos bij het in dit debat gebezigde vertoog aan te sluiten.

De hele titel luidt: Excommunicatio Gulielmi Gnaphei ob fanaticos aliquot errores eiusdem
cum breviuscula eorundem confutatione. Ex Academia Regiimontis. Anno Christi MD XLVII.
Het gaat om 19 pagina’s in het chique quartoformaat (fol. A1r-C4r); de tekst beslaat 17 pagina’s
(A2r-C4r). Zie ook Tschackert, Urkundenbuch, dl. III, p. 161 (nr. 2000).
143Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2rv.
144Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2v-A3v.
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andere gedachten is gekomen in de tijd die daarvoor gegeven was
en omdat hij ook niet van mening was dat men hem iets kon bij-
brengen of op een juiste manier onderwijzen, verwijderen wij hem
op basis van dit schrijven nu uit onze Kerk en de gemeenschap van
alle vromen, en we verkondigen dat hij voor altijd verwijderd, bui-
tengesloten en geëxcommuniceerd is’.145

Tenslotte volgt een zakelijker deel, waarin de vijf dwalingen waaraan Gnaphe-
us schuldig bevonden is uitgebreid besproken en weerlegd worden.146 Hierop
volgt een soort appendix waar Gnapheus’ uitleg bij drie van zijn stellingen
geciteerd wordt: de apologie waarmee hij vergeefs probeerde de beschuldigin-
gen te ontkrachten.147 De excommunicatie wordt besloten met een kort gebed
en vier Bijbelpassages waarmee Briesmann duidelijk wil maken dat Gnapheus
met vuur speelde en zijn verdiende loon gekregen heeft, want ‘wie van gevaar
houdt, moet dat met de dood bekopen’ (‘qui amat periculum in illo peribit’).148

De toneelstukken komen in excommunicatie niet aan bod. Wel is het een
van de weinige documenten dat directe informatie geeft over Gnapheus’ per-
soonlijkheid. Hij wordt in dit strijdschrift natuurlijk niet erg positief neergezet.
Er wordt regelrechte karaktermoord gepleegd. Bij de betrouwbaarheid van de-
ze karakterisering kan men natuurlijk vraagtekens zetten.

Maar Gnapheus met zijn welbekende raadselachtigheid en gladheid
verzon toen een uitleg een voordrachtskunstenaar waardig bij de
bovengenoemde stellingen, waaruit de uitzonderlijke sluwheid van
de auteur opgemaakt kon worden.149

En even verderop noemt Briesmann Gnapheus een ‘kletser’ (homine linguo-
so).150 Dergelijke uitlatingen passen in polemische retoriek, dus er kunnen
niet te veel conclusies aan verbonden worden. Toch moet Gnapheus een lastig
145Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A3v: ‘Cum igitur in erroribus deprae-

hensis Gnapheus hactenus obstinate perseveraverit, et accepta hac sententia, animum in melius,
data ad hoc certo temporis spacio, non mutaverit, nec se doceri aut rectius institui posse puta-
verit, authoritate huius publici scripti, eum iam ab Ecclesia nostra et consortio omnium piorum
segregamus, ac definitive segregatum, exclusum atque excommunicatum pronunciamus’.
146Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A3v-C1v.
147Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. C1v-C4r. Zie ook Gnapheus, Antilogia,

fol. D4rv.
148Sir 3:26 (in Vulgaat 3:27). De andere citaten zijn: Ps 119:105 (Vulgaat 118:105): ‘Uw woord

is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (‘Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen
pro semita mea’); 119:113 (in Vulgaat 118:113) ‘Wankelmoedigen (dat wil zeggen, aanhangers van
sekten) haat ik, maar uw wet heb ik lief’ (‘Inconstantes (Sectarios) odi, et legem tuam amo’),
en Sir 13:1: ‘Wie met pek omgaat wordt ermee besmet’ (Qui picem tangit, inquinabitur ab ea).
Vertaling NBV.
149Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A2v: Sed ipse Gnapheus, consueta

flexiloquentia et lubricitate sua, declaratorias thematum praedictorum propositiones callide tum
assuendo affinxit, quae [...] indicant peculiarem Authoris versutiam [...].
150Briesmann, Excommunicatio Gulielmi Gnaphei, fol. A3v.
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man geweest zijn, die een discussie niet uit de weg ging.151 Net als Erasmus
komt Gnapheus naar voren als iemand die niet duidelijk partij koos, maar zich
het liefst buiten alle dogmatische kwesties hield.152 Hij was iemand die er voor
zorgde dat men hem niet precies op iets vast kon pinnen en overal tussen door
wist te glippen, en net als Erasmus kwam hem dat op beschuldigingen van alle
zijden te staan.153

2.4.3 Antilogia

Omdat de excommunicatie in druk uitgegeven was en ‘de hele christelijke we-
reld overging’, zag hij zich, zo schrijft hij, gedwongen te reageren op de beledi-
gingen en aantijgingen die in de excommunicatie geuit werden.154 En dat doet
hij in zijn Antilogia, waarin hij behalve Briesmann ook Staphylus, die volgens
hem co-auteur van de excommunicatie is, van repliek dient.155 Antilogia is een
polemisch geschrift, waarin Gnapheus stelling neemt tegen de aanklachten en
‘tegen het wankele, zelfs goddeloze besluit tot excommunicatie’ van Staphylus
en Briesmann (‘adversus temerariam, ne dicam impiam excommunicationis
censuram’). Het is een subjectief en bij tijd en wijle aangrijpend autobio-
grafisch verslag van zijn wederwaardigheden in Koningsbergen. Tevens is het
werk een aanklacht tegen de algehele gang van zaken in de lutherse kerk van
Oost-Pruisen.

Antilogia bestaat uit drie hoofdstukken.156 De eerste twee hoofdstukken
van Antilogia zijn autobiografisch en bevatten een uitgebreid verslag van de
aanloop naar het ketterproces tegen hem, en het proces zelf en de afwikkeling

151Er zijn opvallende overeenkomsten met uitspraken die Melanchthon doet over Gnapheus in
een persoonlijke brief: ‘Er is daar echter een Nederlander die - voor zover dat mogelijk is voor dat
volk - alles weet en zichzelf graag hoort spreken. Hij brengt Isinder in het nauw, en anderen zou hij
nog wel eens meer kunnen sarren en uitdagen’ (‘Est autem ibi Belgam quidam, qui, ut est gentis
captus, omnia scit, quia loquax est. Is premit Isinderum, et alios fortasse magis exerceret’). De
brief is gedateerd op 4 november 1543. Melanchthon overdenkt hardop wie hij naar Koningsbergen
zal sturen (om het ambt van rector van de universiteit op zich te nemen?). Het moet iemand zijn
die zijn mannetje kan staan tegenover Gnapheus. Tenslotte overweegt hij Staphylus. Melanchthon
schrijft dat Gnapheus graag praat. Wellicht bedoelt hij dat hij een goed spreker was. Hij noemt
Gnapheus niet bij naam. Hij maakt zich zorgen over de invloed van de man, en zoekt daarom een
sterke tegenspeler. Melanchthon, Philippi Melanthonis Opera omnia (CR), dl. V, p. 221-222
(nr. 2791).
152Vgl. Tracy, Erasmus of the Low Countries, p. 117-118: ‘Dissimulatio was Erasmus’s term

for what might be called strategic tact, that is, refraining from stating views that would likely
provoke a quarrel, but without belying one’s true opinion’.
153Vgl. het citaat aan het begin van dit hoofdstuk.
154Gnapheus, Antilogia, fol. A2v (opdracht aan hertog).
155Gnapheus, Antilogia, fol. H1v: ‘want ik herken zijn stijl en woordgebruik, al is de naam van

de auteur [Staphylus] verdonkeremaand’ (‘illius enim et dictionem et scriptum agnosco, etiamsi
autoris nomen supprimatur’).
156Antilogia beslaat tegen de 200 pagina’s in het kleine en relatief goedkope octavoformaat (fol.

A1r-M6r). De drie hoofdstukken worden voorafgegaan door een drempelgedicht geschreven door
Alexandrus a Suchten (fol. A1v), en een opdrachtbrief aan hertog Albert (fol. A2r-A5v).
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Afbeelding 2.7: Titelpagina van Gnapheus’ verweerschrift Antilogia (1551). Exem-
plaar Johannes A Lasco Bibliothek (JALB), Emden.
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ervan. Dit zijn de meest toegankelijke en meeslepende hoofdstukken, waarin
Gnapheus inspeelt op de emoties van zijn lezers (pathos).

Het eerste hoofdstuk begint met een kritische aanval op de Lutherse staats-
kerk van Oost-Pruisen die hem geëxcommuniceerd heeft.157 Na deze aanval,
die eindigt met een vergelijking van de gevestigde lutherse kerk met de Rooms-
Katholieke Kerk, volgt een kort autobiografisch verslag van Gnapheus’ leven (a
puero), waarin zijn verblijf in Koningsbergen de meeste aandacht krijgt. Hier
geeft Gnapheus inzicht in zijn religieuze opvattingen en ontkent hij resoluut
dat hij een zogenoemde Schwärmer of doper zou zijn.158 Niet zijn onorthodoxe
religieuze afwijkingen, maar afgunst zou er steeds weer toe leiden dat men hem
probeert zwart te maken.

Het derde, laatste en verreweg het langste hoofdstuk heeft meer weg van een
theologisch traktaat. Hier gaat Gnapheus tot in detail in op de aanklachten
en de desbetreffende theologische en dogmatische kwesties. Gnapheus citeert
vrijwel de hele excommunicatie, steeds onderbroken door zijn eigen weerleg-
gingen. Gnapheus gaat letterlijk de dialoog aan met de schrijvers van zijn
excommunicatie. De vorm van woord en weerwoord, aanklacht en verdedi-
ging, geeft ook dit pamflet een dialogische structuur.159 In dit hoofdstuk doet
Gnapheus vooral een beroep op de rede van zijn lezers (logos), en maakt hij
gebruik van ethos (het vergroten van de autoriteit en betrouwbaarheid van
de schrijver), door zijn verdediging te onderbouwen met talloze Bijbelpassages
en uitspraken van de kerkvaders. Het feit dat hij zijn tegenstanders letterlijk
citeert, zal bijgedragen hebben aan de betrouwbaarheid. Hij begint het hoofd-
stuk met een - al dan niet gefingeerde - brief aan Briesmann, de auteur van de
excommunicatie, waarmee hij hem meteen buiten spel zet en uitschakelt. In
de brief uit Gnapheus namelijk zijn verbazing dat Briesmann geen kritiek had
op de stellingen toen hij ze voor het eerst onder ogen kreeg, maar dat hij hem
er nu ineens op veroordeelt.160 Dit is een strategische zet waarmee Gnapheus
de man alvast negatief neerzet, zodat de lezers de rest van het hoofdstuk in
het licht van de brief zullen lezen.161

In wat rest weerlegt Gnapheus passage voor passage de excommunicatie.
Neem bijvoorbeeld het stuk waar hij ingaat op de passage waarin Briesmann

157Gnapheus, Antilogia, fol. A6r-A7v. Voor een goede indruk van dit deel van Antilogia, zie
paragraaf 1.1.
158Zie paragraaf 2.1. Zie ook Gnapheus, Antilogia, fol. B1r, over de doop van zijn jongste zoon.
159Vgl. Troost, Tobias ende Lazarus en de twee martelaarsverhalen.
160Gnapheus, Antilogia, fol. F4v: ‘deinde, quod illa ipsa quae tum mihi non improbabas thema-

ta, fanatismi nunc condemnas’. Waar wordt Briesmann nog meer van beticht? Gnapheus werpt
hem tevens voor de voeten dat hij de stellingen, die alleen aan hem toevertrouwd waren, door-
gespeeld heeft en heeft laten overschrijven, en dat door zijn aartsvijand Staphylus. Gnapheus,
Antilogia, fol. F4v-F5r: ‘Frid. Staphylo meo ex professo hosti’.
161Ook is de brief een document, en kweekt het zodoende betrouwbaarheid.
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hem uitmaakte voor een ongrijpbare woordkunstenaar. Daar doet Gnapheus
eigenlijk precies wat hij Briesmann kwalijk neemt: hij pleegt eenzelfde karak-
termoord en stelt dat theologen niet zouden moeten schelden als ‘een hoer of
een pooier’, maar met inhoudelijke argumenten moeten komen.

BRIESMANN:
Waarover wij hem in het bijzijn van de bisschop van Pomesania
[Speratus, VD] vriendelijk en broederlijk hebben vermaand, maar
Gnapheus met zijn welbekende raadselachtigheid en gladheid verzon
er toen een retorische uitleg bij die hij slinks toevoegde, waaruit de
uitzonderlijke sluwheid van de auteur opgemaakt kon worden, die
duidelijk naar dezelfde dweperse dwalingen rieken als de stellingen,
en hem geenszins vrijpleiten, maar veeleer de uitzonderlijke sluwheid
van de Auteur aantonen [...]162

Antwoord.
GNAPHEUS:
Eerst geselt u mijn stellingen zonder reden op een onwaardige en
overdreven manier, Briesmann, maar nu vaart u uit tegen mij als
auteur ervan, met een karrenvracht aan scheldwoorden in plaats van
met theologische ingetogenheid, wanneer u mij raadselachtig, glad,
gewiekst, dwepers, dwalend, en tenslotte sluw noemt. U lijkt me
eerder een hoer of een pooier, zo beheerst u de kunst van het schel-
den. Als u uw eigen beroep serieus genomen had, dan had u mijn
gladheid, raadselachtigheid, gewiekstheid en sluwheid aan kunnen
wijzen in die drie uitleggende verklaringen van mij (want meer heb
ik er niet ingediend, zoals u boven in paragraaf vier kunt zien) op
een heldere, welbespraakte en gepaste manier. Want beroepshalve
behoort een doctor te onderwijzen en niet te schelden, kwaad te
spreken of de tot dwalen geneigde geesten van mensen met schut-
tingtaal aan te vallen.163

162Gnapheus, Antilogia, fol. F8rv: ‘BRISMAN. De quibus etiam praesente Pomesamense, amice
a nobis fraterneque admonitus est, sed ipse Gnapheus consueta flexiloquentia et lubricitate sua
declaratorias suas propositiones callide tum assuendo affinxit, quae nihilosecius eiusdem plane
fanatici erroris gustum, atque themata ipsa redolent, atque ab erroribus non excusant, sed magis
peculiarem autoris versutiam indicant [...] ’.
163Gnapheus, Antilogia, fol. F8rv: ‘Responsio. GNAPHEUS. Paulo ante, mea themata te-

merè atque etiam indignè et praeter meritum flagellabas, Brismanne, hic autem in me illorum
autorem, plenis adeo conviciorum plaustris, pro theologica (scilicet) modestia inveheris, cum me
flexiloquum, lubricum, callidum, fanaticum, erroneum, denique versutum voces. Quam quidem
maledicendi artem cum meretricibus et lenonibus tu mihi videris communem habere. Alioqui, si
professionem tuam tueri voluisses, debebas meam lubricitatem, flexiloquentiam, calliditatem et
versutiam in tribus illis meis declaratoriis propositionibus admissas (plures enim non dedi, ut in
Actis superioribus sectione 4. est videre) clare, diserte, proprie et speciatim indicasse. Doctoris
enim ex professo est, docere, non calumniari, non maledicere, non conviciis errabundos hominum
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Hypocrisis, dat in 1543 opgevoerd werd en een jaar later gedrukt, en dat tegen
de auteur gebruikt werd in de rechtszaak, werd herdrukt in 1564. De herdruk
moet aan de rechtszaak en excommunicatie verbonden worden. Gnapheus
heeft er een nieuwe opdrachtbrief bij geschreven,164 waarin hij zijn Antilogia
nog eens dunnetjes overdoet en zich verdedigt tegen een van de aanklachten
die op Hypocrisis gebaseerd was.165 Ook is de brief een rechtstreekse aanval op
Staphylus, die (zoals tegen het einde van de brief vermeld wordt) weer bekeerd
is tot het katholicisme.166

2.5 Oost-Friesland en de latere reformatie in de Nederlanden

Oost-Friesland was net als Oost-Pruisen een seculiere staat die zich had los-
gemaakt van de Rooms-Katholieke Kerk. Graaf Enno, die van 1528 tot 1540
Oost-Friesland regeerde, introduceerde het lutheranisme in zijn graafschap.
Anders dan in Oost-Pruisen bleven andere protestantse stromingen zichtbaar,
daarom was en bleef de staat een toevluchtsoord voor religieuze ballingen.167

De gereformeerde gemeenten in de Nederlanden wendden zich tot Oost Fries-
land voor advies, leiding en studie. Tevens leverde men er veel drukwerk in het
Nederduits en Nederlands. Ook Gnapheus schrijft hier Nederlandstalig werk
voor de Nederlandse markt. Hij geeft zijn Troost ende spiegel der siecken op-
nieuw uit onder de titel Tobias ende Lazarus, en publiceert zijn beschrijving
van het martelaarschap van Jan de Bakker, alias Joannes Pistorius. Dat werk
wordt zowel in het Latijn als in het Nederlands uitgegeven. De Latijnse versie,
die eerder verscheen, wordt ook vertaald in het Nederlands en opgenomen in
de bekende bundel van martelaarsverhalen van Van Haemstede.168 Ook wordt
er een vertaling van Gnapheus’ hand gepubliceerd van de Latijnse preken van
Bullinger, de opvolger van Zwingli (Somma). Naast Nederlandstalig, schrijft

animos incessere’.
164De brief is gericht aan Andreas Muntzerus en en Iacobus a Suerin (Suerinum, de stad Schwerin,

Mecklenburg-Schwerin). Muntzerus was een oud-leerling van Gnapheus in Elbing (zie bespreking
Eloquentiae Triumphus en Foetura in 2.3), die het blijkens deze opdracht geschopt heeft tot
secretaris voor de Latijnse inkomende en uitgaande brieven (a libellis Latinis) van hertog Albrecht.
Ook was hij vanaf 1541 ondermeester aan het particularium in Koningsbergen, toen Gnapheus
als rector aangesteld werd. Zie Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 436 (nr. 1384). Muntzerus
heeft het stuk dus opgevoerd zien worden, en heeft het proces van dichtbij mee kunnen maken.
Gnapheus schrijft in de opdrachtbrief uit 1564 dat hij hem altijd bijgestaan en verdedigd heeft.
165Zie paragraaf 8.5.
166Zie paragraaf 9.6.
167Roodhuyzen behandelt de situatie in Emden en Oost Friesland kort en schrijft dat de lu-

theranen continu in conflict zijn met zwinglianen en andere gereformeerden. Roodhuyzen wijt
dit (overigens net als Gnapheus) aan het ‘leerstellige lutheranisme’. Oost-Friesland zou volgens
hem meer geneigd zijn tot zwinglianisme dan lutheranisme. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus
Gnapheus, p. 68-69.
168Zie paragraaf 2.5.3.
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Gnapheus Latijns werk: polemisch werk tegen de Lutherse kerk in Konings-
bergen (Antilogia), en een lofdicht op de stad Emden. Tevens geeft hij een
aantal van zijn Latijnse toneelstukken opnieuw uit: Eloquentiae Triumphus,
Acolastus en Hypocrisis. De herdruk van Acolastus, en daarmee samenhan-
gend waarschijnlijk ook die van Eloquentiae Triumphus, die tegelijkertijd bij
dezelfde drukker werd gedrukt, was naar alle waarschijnlijkheid bedoeld voor
de Nederlandse elite.169

Eind 1547, ongeveer een half jaar na het ketterproces en zijn excommuni-
catie, vertrekt Gnapheus met vrouw en kinderen naar Oost-Friesland.170 Na
de dood van graaf Enno neemt zijn vrouw gravin Anna de bestuurlijke taken
van het graafschap waar (1540-1558). In 1540 stelt zij Johannes a Lasco aan
het hoofd van de evangelische kerk in Oost-Friesland.171 Hij introduceert Gna-
pheus aan het hof.172 Gnapheus wordt aangesteld als privéleraar van de drie
zoons van gravin Anna: Edzard, Kristoffel en Johan.173 Later krijgt hij ook
bestuurlijke en diplomatieke taken.174

Zo krijgt Gnapheus de opdracht om in Emden en Norden de eigendommen

169De herdrukken van de toneelstukken Acolastus en Hypocrisis worden in paragraaf 4.4 behan-
deld in het licht van de moraliteit en het Nederlandstalige zinnespel. In Hypocrisis worden de
typisch Nederlandse kenmerken verwijderd, in Acolastus juist toegevoegd, waarschijnlijk al naar
gelang het stuk bedoeld is voor een Duits dan wel Nederlands publiek.
170Zie paragraaf 2.4.1 op p. 68. Gnapheus schrijft in Antilogia dat hij pas in de winter naar

naar Oost-Friesland vertrok; hij zou dus geen bezoek aan de Nederlanden gebracht hebben, maar -
zolang hem dat nog niet verhinderd werd - zaken afgehandeld hebben in Koningsbergen. Babucke
beweert daarentegen dat Gnapheus Pruisen vrijwel meteen verliet. Bovendien oppert Babucke
dat Gnapheus, voordat hij zich voorgoed in Oost-Friesland vestigde, een kort bezoek aan de
Nederlanden bracht. In september 1547 zou hij dan weer terug in Oost-Friesland. Gnapheus,
Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8-9.

Voor dit gedeelte van Gnapheus’ levensbeschrijving werd zoals gezegd geen correspondentie of
ander archiefmateriaal verzameld. Dit omdat de tijd het niet toestond, en omdat deze periode niet
belangrijk is voor toneel en opinievorming. Gnapheus is niet langer verbonden aan een Latijnse
school, en schrijft hier geen Latijnse stukken meer; wel geeft hij hier zijn toneelstukken (en ander
werk) opnieuw uit, maar, zoals ik heb laten zien voor de herdruk van Hypocrisis van 1564, deze
heruitgaven zeggen soms meer over een eerdere periode. Ik baseer mij voor dit hoofdstuk voorna-
melijk op Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8-18. Volgens Babucke is
Roodhuyzens biografie summier over deze periode en baseert hij zich op E.F. Harckenroth (Acta
Borussica, 1732), waarin fouten staan en die sowieso slechts fragmentarische informatie geeft.
171Voor Johannes a Lasco (Pools: Jan  Laski, 1499-1560), zie NDB 13, p. 657-658; ADB 17,

p. 736-739; BBKL 4, 1190-1192; Bietenholz & Deutscher, Contemporaries of Erasmus, lemma
 Laski, Jan (II).
172Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 8. A Lasco onderhield diplo-

matieke banden tussen Oost-Pruisen en Oost-Friesland en was vooral actief op theologisch en
wetenschappelijk (literair) gebied. Babucke stelt dat de hertog A Lasco een aanstelling aan zijn
universiteit had willen aanbieden, maar A Lasco’s zwingliaanse neigingen vielen er niet in goede
aarde. A Lasco keerde zich af tegen het “‘Lutheropapismus”’ in Koningsbergen, waarover hij op
de hoogte gehouden werd door de theoloog, professor en voormalig doopsgezinde Entfelder, en
Gnapheus.
173Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9. De oudste zoon Edzard

heeft Gnapheus slechts voor korte tijd onderwezen, de jongere grafen tot ze gingen studeren in
Straatsburg.
174Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9-10.
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van katholieke kloosters te inventariseren en de inkomsten daarvandaan uit te
geven aan armenzorg en onderwijs.175 Tevens bemiddelt hij in erfeniskwesties
en houdt hij zich bezig met handelsbetrekkingen over zee.176 Ook moet hij een
ruzie tussen gereformeerde en lutherse predikanten in Norden in Oost-Friesland
proberen te beslechten.177 De gereformeerde Fusipedius had de lutherse pre-
dikers Lemsius en Furstius ervan beschuldigd dat zij een eredienst vierden die
verdacht veel deed denken aan de katholieke mis.178 In 1553 komt het opnieuw
tot een uitbarsting tussen dezelfde personen, die waarschijnlijk alle drie even
temperamentvol geweest zijn. Gnapheus krijgt het niet voor elkaar de partijen
nader tot elkaar te brengen en hij geeft de bezwaren van beide partijen door
aan de vorstin.179

In deze periode richtte Gnapheus zich in zijn werk tot een divers publiek:
de lutherse elite in de Duitse landen (dit werk werd in de voorgaande paragraaf
besproken, omdat het werk de afwikkeling betrof van het ketterproces dat in
Koningsbergen tegen hem gevoerd is), de Nederlandse markt (dit betreft pam-
fletten in het Nederlands en het Latijn) en een lokaal publiek. Het Aembdanae
Civitatis >Egk¸mion (‘Loflied op Emden’) werd voor patronagedoeleinden ge-
schreven en zal vooral de geschoolde elite in Emden aangesproken hebben.

2.5.1 Loflied op Emden

Gnapheus’ Latijnse loflied op Emden en Oost-Friesland was een nieuwjaarsge-
schenk aan zijn pupillen, de zoons van gravin Anna, Kristoffel en Johan (aan
hen opgedragen op nieuwjaarsdag 1553, de twee grafen zijn dan 17 en 15 jaar
oud).180 Het gedicht wordt pas in 1557 gedrukt.181 Dat het tot een druk
kwam, lijkt alles te maken te hebben met de bruiloft van gravin Anna’s oudste
zoon Edzard en Catharina, de dochter van de Zweedse koning Gustav Wasa,
die lutheranisme aanhing en een gereformeerde echtgenoot voor zijn dochter

175Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 13-14. Zie ook Gnapheus,
Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. C6v.
176Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 13.
177Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 10-11. Roodhuyzen beschrijft

aanloop. A Lasco was al eerder in een meningsverschil met dezelfde lutherse geestelijken verwik-
keld geraakt. De lutherse prediker Lemsius weigerde bij synoden (coetus, de predikantenvereniging
ingesteld door A Lasco) aanwezig te zijn. Hij werd daarin gesteund door leraren en aanzienlijken.
Gravin Anna grijpt pas in wanneer A Lasco zijn ambt neerlegt en zij komt tegemoet aan zijn eis
dat men de eenheid niet mag tegenwerken en dat alle beelden uit de kerken verwijderd moeten
worden. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 70.
178Zijn apologie, waarin hij zijn beklag daarover doet, wordt door Roodhuyzen op p. 70-71

geparafraseerd.
179Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 11.
180Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. A2r. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civita-

tis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 10.
181Gnapheus’ Aembdanae Civitatis >Egk¸mion beslaat 40 pagina’s in het kleine octavoformaat

(fol. A4r-C7v). Aantal verzen in Babucke’s Duitse vertaling: 1094.
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Afbeelding 2.8: Titelpagina van Gnapheus’ Aembdanae Civitatis >Egk¸mion (1557).
Exemplaar Johannes A Lasco Bibliothek (JALB), Emden.
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zocht. Het huwelijk werd voltrokken in 1559, maar Gnapheus was er al sinds
1554 mee bezig. In 1566 ontving Gnapheus van de broer van de Zweedse koning
(Steen Erikson) een direct aanzoek, dat hij aan Anna doorgaf. Dan beginnen
de (geheime) onderhandelingen. In 1557 komen twee diplomaten naar Emden
om zogenaamd over handelsbetrekkingen, maar meer waarschijnlijk over het
huwelijk te overleggen.182 Het loflied werd gedrukt en aan de twee Zweedse
diplomaten opgedragen.183

Na een beschrijving van de stad en de geschiedenis van de stad, wijdt Gna-
pheus een aantal regels aan de vroegere vorsten, beginnend in de vijftiende
eeuw en eindigend bij graaf Enno, met wie gravin Anna getrouwd was. Deze
stamboom van de grafelijke familie wordt onderbroken door een relatief lang
intermezzo over de godsdienstige aangelegenheden in Oost-Friesland. Dit in-
termezzo bespreek ik hier nader vanwege de inhoud, maar ook vanwege het
gewicht dat de auteur zelf eraan lijkt te verbinden. Het belang van de passage
wordt namelijk onderstreept door de strategische plaats: tussen de lof op de
vroegere heersers, van wie de laatste zich tot het lutheranisme bekeerde, en
de nieuwe huidige, lutherse heersers in: gravin Anna, graaf Edzard II, haar
oudste zoon, en de grafen Kristoffel en Johan.

Het intermezzo, de beschrijving van de Reformatie in Oost-Pruisen, valt uit-
een in twee delen. In het eerste deel prijst hij de bewoners van Emden omdat
ze de evangelische beweging altijd trouw gebleven zijn en geloofsvluchtelingen
altijd welkom geheten hebben.184 De passage is uitgesproken antikatholiek. Zo
verwerpt Gnapheus de ‘verordeningen, dekreten, diploma’s en bullen’, mense-
lijke gebruiken die niet gestaafd kunnen worden door de Heilige Schrift en die
christenen behoren af te keuren.185 Wanneer tegen het einde van de passage de
armenzorg in Emden geprezen wordt, schrijft hij dat men veel beter de armen
kan helpen, dan wanneer men ‘zijn lichaam met veel striemen slaat of vaak

182Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 11-12. Naar aanleiding van het
huwelijk zal Gnapheus in 1560 een diplomatieke reis naar Zweden maken, omdat gravin Anna’s
zoon Johannes in een Zweedse gevangenis belandt vanwege een affaire met de jongere zus van
prinses Catharina. Gnapheus komt in juli in Zweden aan en eind dat jaar keert hij in Aurich
terug met Johannes. Als dank wordt Gnapheus benoemd tot “gräflichen Rentmeister in Norden”,
waar hij tot zijn dood gewoond heeft. Babucke, Lobspruch, p. 15-16.
183Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. A2v-A3v: ‘[Gnapheus] groet zijn meerderen

en vrienden, dhr. mr. Arnold Rosenberg uit Keulen en dhr. Martin Helsing, secretaris van de
koning van Zweden, werkzaam als Koninklijke diplomaten in Oost-Friesland’ (‘Clarissimis doctissi-
misque viris, Domino Arnoldo Rosenberg, Agrippinati, iurisconsulto, et Domino Martino Helsingo,
Regiae Serenitatis apud Suecos Secretario, legatione Regia in Frisia Orientali fungentibus, dominis
et amicis meis observandis Salutem Dat’).
184Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B7r-B8v. Zie ook Gnapheus, Aembdanae

Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, vv. 603-662.
185Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B7r: ‘Praesulis acta mali, decreta, diplomata,

bullae, / Scripturam praeter quicquid et ille cavet, Tartareo nobis qui foemine prodiit ortus, /
Cur non Christiadum sint anathema gregi’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion,
ed. Babucke, vv. 610-614.
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godsdienstige praktijken verricht die helemaal niet voorgeschreven zijn’.186 Hij
spreekt zich uit tegen strenge vervolging van dissidente groeperingen: men mag
ze niet ter dood brengen, maar ze moeten wel gemeden worden, of nog liever,
geleid en onderwezen.187

Ik huiver, telkens als ik me bedenk wat een trieste
strijd onze buurlanden onlangs ondervonden,
waar ze gelovigen hatelijk nazitten, wreed vervolgen,
gevangen zetten en doden met het zwaard.
Dergelijke zaken zijn in onze streken nooit getracht,
zo sterk is bij ons de godsdienstvrede.
Godsdienst veroorzaakt nooit partijstrijd; altijd is het
een slechte ziel en geest die dat soort dingen voltrekt.188

Het tweede deel gaat vervolgens in op de verdeeldheid binnen de evangelische
beweging. Gnapheus omschrijft een paar (volgens hem dwalende) religieu-
ze groeperingen: Epicureeërs,189 doopsgezinden,190 en profetische spiritualis-

186Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8r: ‘Fallor, an hac ratione deum propius
tibi iungas, / Illius et pacem demereâris magis, / Quam, si vel multa corpus vibice flagelles, / Vel,
non praeceptis multum operere sacris’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed.
Babucke, vv. 643-654.
187Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v: ‘Vitandas potius sectas quam morte pi-

andas / Tollere si nequeas corrigere artelicet’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion,
ed. Babucke, vv. 643-654.
188Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v: ‘Horresco, quoties repeto, quam tristia

nuper / Vicinus nobis proelia sensit ager. Dum sectarum homines odio insectatur, acerbe /
Persequitur, torquet carcere, et ense necat. / Talia sunt nostris numquam tentata sub oris, /
Pax adeo nobis Religioni[s] viget. Relligio causam nulli dat seditioni / Mens est atque animus
qui patrat ista, malus’. Zie ook Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, vv.
695-701.
189Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v-C1r: ‘Hos Epicuri simus securos reddit,

at illi / Usque adeo bruta mente animoque stupent, / Ut nihil auditum verbi, aut pia dicta
morentur, / Imperio Christi qualiacumque sones’. De term Epicureeërs werd gebruikt door Luther,
Bullinger en Calvijn. Voor de periode van de Reformatie duidt Epicureeërs op een groep binnen het
spiritualisme. Williams verdeelt de spiritualisten in drie groepen; de Epicureeërs (ook ‘spirituele
libertijnen’ genoemd) vallen onder de ‘rationele spiritualisten’ of de ‘conformist Spiritualizers’.
Ze zijn gekant tegen een gevestigde geestelijkheid en kerk, die hun denkbeelden aan hen zouden
kunnen opdringen. Williams, Radical Reformation, p. 414-415, 423, 1298.
190Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. C1r. Volgens Babucke (Gnapheus, Aembda-

nae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 44) refereert Gnapheus in de tweede en derde passage
aan het doperdom. In de derde passage omschrijft hij inderdaad duidelijk de doopsgezinden (Sunt,
quibus est alia sanctum ratione retingi, / Publica quám Christi nomine sacra ferant, ‘Voor an-
deren is het godvruchtig opnieuw te dopen op een andere manier dan de gebruikelijke handelingen
in naam van Christus’). Maar de tweede passage is minder duidelijk, hier zou een andere, mij
onbekende groepering omschreven kunnen worden (de passage valt namelijk ook uiteen in vier
delen (dat maak ik op uit de woorden ‘er zijn er die’ en ‘er is iemand die’: Sunt, qui, Sunt, quibus
en Est, qui): ‘Er zijn er die opscheppen dat ze zuiver en zonder zonde leven, en dat bij hen geen
onvolkomenheid te vinden is, waarvoor ze berouw zouden moeten tonen, wat de geest zelf met de
doop zou verwateren, of wat de werkelijk heilige handelingen zouden goedmaken. Op deze manier
praten en doen ze eigenlijks niet anders dan het joodse volk zou doen in alle ijver’ (‘Sunt, qui se
iactent puros sine crimine vitae / Degere, et hinc maculae nil superesse sibi, / Quod metànoea
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ten.191 Verder heeft Gnapheus in Oost-Friesland, buiten de heruitgave van
verscheidene Latijnse toneelstukken, vrijwel alleen voor de Nederlandse markt
geschreven.192

2.5.2 Tobias ende Lazarus

Tobias ende Lazarus is een veel langere bewerking van Gnapheus’ eerste Ne-
derlandstalige pamflet Troost.193 Het heeft met drie dialogen dezelfde opbouw
als Troost. Het meest in het oog springende verschil is de inleidende opdracht-
brief aan de autoriteiten van de Nederlanden.194 In de opdracht bekritiseert
Gnapheus de rechtspraak in de Nederlanden, die bevooroordeeld zou zijn en
veel te streng waar het geloofszaken betreft. Gnapheus moet bekennen dat het
waarschijnlijk niet meevalt in deze tijden recht te spreken, maar toch noemt
hij de rechters ‘Nicodemissche raetsheeren’,195 die onschuldige Christenen ver-
oordelen op grond van koninklijke verordeningen, en niet op grond van begane
misdaden (‘om der heeren placaten meer, als om eenighe quade feyten’). De

premat, quod flumine spiritus ipse / diluat, aut vere mystica sacra pient. / Inde adeo haud aliter
sese iactantque geruntque, / Atque animo toti gens recutita forent’).
191Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. B8v-C1r. Gnapheus, Aembdanae Civitatis
>Egk¸mion, ed. Babucke, vv. 707-724. De laatste regels zouden kunnen slaan op de doopsgezinde
en profetische spiritualist (term afkomstig uit Williams, Radical Reformation, p. 1298) David
Joris, die zich met Christus vergeleek en profetieën verkondigde. Zie Gnapheus, Aembdanae
Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 44. Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, fol. C1r:
‘Ook is er een domoor en dwaas die zich vergelijkt met Christus, en opschept dat hij op zijn beurt
goddelijk gëınspireerd wordt, [en] zelfs met grote woorden krijst dat hij werkelijk Gods woorden
doorgeeft, daaraan te twijfelen is dus een onuitsprekelijk kwaad’ (‘Est, qui se Christo componat
stultus et excors, / Pneumatis et sancti iactet inire vices, / Ploeno etiam ore crepet, se oracula
reddere vere, / De quibus infandum sit dubitasse nefas’).
192Voor de heruitgave van Acolastus zie paragraaf 4.4. Voor de twee heruitgaven van Eloquentiae

Triumphus zie paragraaf 2.3.1 eerder in dit hoofdstuk. Voor de heruitgave van Hypocrisis zie
paragraaf 4.4 en 9.6.
193Gnapheus, Tobias ende Lazarus (Emden: Gellius Ctematius / Gillis van der Erven / Egidius

Ervius, 1557). Het werk beslaat 219 pagina’s in het octavoformaat (fol. A1r-N6r). Volgens Babuc-
ke (Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 9) werd deze nieuwe uitgave van
Troost in de eerste weken na Gnapheus’ aankomst in Emden vervaardigd. Al zou het interessant
kunnen zijn om te vergelijken wat Gnapheus zijn Nederlandse publiek bij aanvang van de vroege
reformatie rond 1530 voorschotelt, en wat bij aanvang van de tweede, calvinistische reformatie, in
verband met de tijd en de geringe relevantie voor mijn onderzoek, zullen de verschillen tussen de
twee versies hier niet toegelicht worden.
194De opdracht (fol. A2r-A7v) aan de rechterlijke autoriteiten in de Nederlanden is gedateerd

20 september 1557 (Datum Embden den 20. dagh van September, ANNO. 1557): ‘De Edele
vermoghende ende vorsichtige Heerenoversten Raedt ende anderen K.M. Raeds persoonen in den
Hove van Hollandt, Zeelandt, ende Frieslandt, mijn gunstighe Heeren, wensche ik ghenade ende
vrede door Jesum Christum onzen eenighen Heijlandt ende Saligmaker’. De opdrachtbrief bevat,
net als Antilogia, een uitgebreide autobiografische passage, die met name voor de periode in de
Nederlanden tot 1531 veel (zij het subjectieve) informatie over Gnapheus’ leven geeft.
195Wellicht een calvinistische term. ‘Nicodemisme’ of te wel uiterlijk conformisme werd door

Calvijn scherp veroordeeld. Gnapheus suggereert met de term dat de rechters en bestuurders van
de Nederlanden even grote ‘ketters’ waren als degenen die ze veroordelen, maar het verborgen
wisten te houden voor de buitenwereld.
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vraag rijst of de opdracht serieus genomen kan en mag worden.196 Zou hier
werkelijk sprake zijn van patronagedoeleinden? Of zou de opdracht fictief en
zogenaamd lovend kunnen zijn? Een retorisch strategische zet om de kritiek
te verpakken en te presenteren als een serieuze opdracht waarin Gnapheus be-
grip en goede wil toont. Een manier waarop Gnapheus hen onder druk kan
zetten en berispen. Het daadwerkelijke publiek zou dan veeleer bestaan uit de
‘slachtoffers’ van de ‘nicodemische raadsheren’. Het bekende martelarenboek
van Van Haemstede had een vergelijkbare opdrachtbrief, die eveneens gericht
was aan de bestuurlijke en rechterlijke macht in de Nederlanden, waar in deze
auteur net als Gnapheus een oproep doet aan de bestuurders van het land om
niet langer mee te werken aan de vervolgingen.197

2.5.3 Het martelaarsverhaal van Pistorius

Tussen 1552 en 1554 liet Gnapheus het Nederlandstalige martelaarsverhaal
publiceren van Johannes Pistorius (in het Nederlands: Jan de Bakker, 1499-
1525), een priester uit Woerden en net als hij zelf lid van de Delfts-Haagse
kring.198 De Latijnse versie van het martelaarschap kwam in Oost-Pruisen tot
stand en was al in 1546 in druk uitgegeven in Straatsburg.199 Met zijn uitgave

196Roodhuyzen neemt de dedicatie serieus, aangezien hij schrijft dat hij daarom geloof hecht
aan Gnapheus’ ongelofelijke verhaal van het worstje, omdat Gnapheus de opdracht gericht heeft
aan het bestuur van de Nederlanden, die hij voor zijn zaak wilde winnen en die hij nooit zou
voorliegen. Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 24.
197Ook Jelsma neemt, net als Roodhuyzen, de onpersoonlijke en aanvallende opdracht serieus.

Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 232-233: ‘Ook bij Adriaan van
Haemstede heeft dit motief [propaganda voor andersdenkenden, VD] meegespeeld. Zijn werk
was niet enkel bestemd voor de eigen gemeenteleden. Hij begint met een ‘Vermaninghe tot de
Overheyt.’ Vermanend richt hij zich tot de hele stad Antwerpen met een bewogen oproep: “het
bloet der Martelaren vloeyt over uwe straten. (...) Daerom bekeert u noch van uwe boosheyt,
ende staet af: want het en is noch niet te spade: of anders, u verderffenisse is naerder dan ghy
wel weet...”.
198Gnapheus, Een suverlicke ende seer schoone disputacie. De hele titel luidt: ‘Een suverlicke

ende seer schoone disputacie, welcke gheschiet is in den Haghe in Holland, tusschen die ketter-
meesters ende eenen Christelijcken priester ghenaemt Jan van Woorden, aldaer ghevanghen ende
oock verbrant, welcke questien al wel ghenoteert gheweest zijn van eenen wel gheleerden man
anno duysent vijfhondert XXV, den vijfthienden dach Septembris by my Peeter Stesser, alias
Lodowijck Hetser’. De tekst is gedeeltelijk beschikbaar in Fredericq, CDI , dl. IV, p. 453-495
(nr. 379). Fredericq omschrijft het werk als volgt (p. 495-496): ‘Uiterst zeldzaam drukje van 40
ongenummerde folios, waarvan het enig bekend exemplaar berust in MNL te Leiden. Het werd
tussen 15 september 1525 en 1 december 1529 te Emden gedrukt bij Nicolaas van Oldenborch’.
Trapman & Graafland, ‘Gnapheus, Guilielmus’ stellen dat het pas ca. 1552-1554 gedrukt werd.

Voor Pistorius, zie paragraaf 2.2.
199Gnapheus, Johannis Pistorii [...] Vita (Straatsburg: Rihel, 1546). De hele titel luidt: ‘Het

Leven van Johannes Pistorius uit Woerden, de eerste Hollander die verbrand werd vanwege zijn
geloofsovertuiging, geschreven door Gulielmus Gnapheus uit Den Haag in het jaar 1525, maar nu
voor het eerst aan het licht gebracht door een geloofsijveraar’ (‘Johannis Pistorii a Worden, ob
Evangelicae doctrinae assertionem, apud Hollandos primo omnium exusti, Vita: Per Gulielmum
Gnapheum Hagiensem anno M.D.XXV. conscripta, sed nunc primum a quodam pietatis studioso
in lucem edita’). De tekst is gedeeltelijk beschikbaar in Fredericq, CDI , dl. IV, p. 406-452 (nr.
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van het martelaarsverhaal was Gnapheus zeer ‘en vogue’. Er circuleerden veel
van dit soort pamfletten in de Nederlanden en de Duitse gebieden,200 en er
verschenen verzamelingen van deze afzonderlijke verhalen. Zo liet de lutherse
theoloog Lodovicus Rabus (1524-1592) van 1552 tot 1558 zijn Historien der
Heyligen drukken,201 en Van Haemstede stelde een Nederlandstalige marte-
larenverzameling samen die in 1559 gedrukt werd, wellicht in Emden, waar
Gnapheus toen woonde en werkte.202 Blijkbaar was er een grote markt voor.

Rabus, en indirect ook Van Haemstede, gebruikten Gnapheus’ pamflet bij
het schrijven van hun eigen boeken. Rabus deelt mee dat Gnapheus’ pamflet
als basis heeft gediend voor zijn relaas van het martelaarschap van Pistorius.203

Van Haemstede heeft het verhaal van Rabus gebruikt voor zijn Nederlandsta-
lige martelarenverzameling.204

De Latijnse versie bestaat uit vijf delen: een opdrachtbrief aan de lezer over
het nut van het werk; een biografie; een apologie waarin Gnapheus het priester-
huwelijk, een van de beschuldigingen aan het adres van Pistorius, verdedigt;205

een minutieuze beschrijving van de verhoren die de inquisiteurs Pistorius af-
genomen hebben,206 en tenslotte de beschrijving van zijn terechtstelling en

378).
200Zie Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 264-269, waarin hij bijvoor-

beeld een vlugschrift noemt, toegeschreven aan Luther, over het martelaarschap van de augustijner
monniken in Antwerpen in 1523 genoemd wordt, Der actus und handlung der degradation [ont-
wijding, VD] und verprennung der christlichen dreien Ritter und merterer Augustiner ordens
geschehen zu Brussel en een Latijns pamflet over hetzelfde martelaarschap Historia de duo-
bus Augustiniensibus ob Evangelii doctrinam exustis Bruxellae. Zie voor deze pamfletten ook
Fredericq, CDI , dl. IV, p. 199-202, Pijper & Cramer, BRN , dl. VIII, p. 13-19 en 32-54.
201Rabus, Historien der Heyligen, Ausserwölten Gottes Zeugen, Bekennern und Martyrern

[...] beschriben (1552-1558).
202Adriaan Van Haemstede, De Geschiedenisse ende den doodt der vromer Martelaren, die

om het ghetuyghenisse des Evangeliums haer bloedt ghestort hebben, van den tijden Christi af,
totten Jare M.D.LIX. toe, by een vergadert op het kortste (1559). Andere bekende martelaars-
boeken uit dezelfde tijd zijn: J. Crespin (1520-1572), Le Livre de Martyrs (1554), en John Foxe,
Commentarii Rerum in Ecclesia Gestarum (1563).
203Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 265.
204Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 265-266: ‘Van Haemstede heeft

dit verhaal wel in heel sterke mate ingekort, wellicht omdat het geschrift van Gnaphaeus algemeen
bekend geworden was. Wat hij Jan de Bakker laat zeggen, komt overigens wel letterlijk overeen
met de tekst van Rabus’.
205Fredericq, CDI , p. 411. De titel van dit deel luidt: ‘Het tweede deel van dit boekje [een

standaardterm voor een pamflet] bevat een verdediging van de zaak tegen Pistorius uit Woerden,
waarin dat zeer verderfelijke celibaat van de priesters weerlegd wordt door Guilhelmus Gnapheus’
(‘Altera huius libelli sectio defensionem habet pro causa Joannis a Woerden, qua pollutissimus
ille sacerdotum coelibatus varie confutatur, per Guilhelmum Gnapheum’). Buiten de titel heeft
Fredericq de verdediging niet opgenomen en vermeldt slechts in een noot: Hier volgt eene ver-
handeling van Gnapheus over het coelibaat der priesters. Een parafraserende vertaling van de
verdedigingsrede is beschikbaar in Gunst, Johannes Pistorius Woerdensis, p. 219-242. Ook
speculeert Gunst of de rede daadwerkelijk tijdens de rechtsgang gebruikt is.246-301.
206Fredericq, CDI , dl. IV, p. 412-449. Zie ook Gunst, Johannes Pistorius Woerdensis, p.

246-301.
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dood.207 Martelaarsverhalen zijn stichtelijke literatuur met een didactische
functie; net als in catechismussen worden leerstellingen in vraag en antwoord
gepresenteerd.208 Gnapheus is zich van deze functie terdege bewust.209

Gnapheus eindigt het Nederlandstalige en Latijnse pamflet met de publieke
executie van Pistorius. Net als de augustijner monniken die in 1523 in Antwer-
pen terechtgesteld waren, werd ook Pistorius die een rooms-katholiek priester
was eerst officieel ontwijd. Maar daar blijft het niet bij.

Bovendien werd hij geprofaneerd door [bisschop, VD] Jacob de Rid-
der; ontwijd noemen ze dat. Want met inachtneming van het ce-
remonieel werd hem zoals gebruikelijk is zijn priestergewaad uitge-
trokken, werd hij kaalgeknipt en publiekelijk ten toon gesteld. En
toen hij zijn geestelijke kleding uitgetrokken had, dat hij tijdens het
degraderen als verwenst met woede weggelegd had, zei hij: “En nu
lijk ik veel meer op een christen in deze kleding, hoewel wereldlijk,
dan daar even”. Kort daarop werd hem een gele trui aangetrokken,
en hij zei: “Met deze kleding word ik net als Christus bespot, dat
is goed.” Op zijn hoofd zette men een muts met oorflappen van
dezelfde kleur, zodat hij er voor alle toeschouwers uit zou zien als
een zot. Gekleed in deze ongewone en ongekende kledij en behan-
deld als uitschot, hoorde [Jan de Bakker, VD] de Woerdenaar zijn
veroordeling voorgelezen door de secretaris [Nicolaas, VD] van Dam

207Fredericq, CDI , dl. IV, p. 450.
208Zie Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek , p. 231-233.
209Zie Fredericq, CDI , dl. IV, p. 407: ‘Want buiten het feit dat een zorgvuldige lectuur van de

verhalen het oordeel scherpt, het karakter vormt, het vermogen te onthouden prikkelt en bovenal
inzicht vergroot, laten de voorbeelden van de echte heiligen en de overwinningen van de martelaars
van de eervolle Christus ons niet alleen Gods barmhartigheid jegens ons en de deugd van het
christelijke geloof zien, maar zij geven ons ook de sporen en zetten ons in hoge mate aan tot liefde
voor God en een onwankelbaardere geloofsovertuiging, en dwingen ingeslapen overtuigingen uit te
breken in lofprijzingen van de goddelijke naam.

Dat was de reden waarom ik mij gewaagd heb aan de taak het leven en de dood van de beste
man en zeer standvastige martelaar van Christus te schrijven, samen met de redetwisten die hij in
de gevangenis hield met de Leuvense sofisten’ (‘Nam praeterquam quod diligens hystoriarum lectio
iudicium acuit, ingenium excolit, memoriae vim excitat et prudentiam imprimis auget, divorum
certe exempla et insignis martyrum Christi victoria non modo divinam erga nos benignitatem et
fidei christianae virtutem nobis ob oculos ponit, verum etiam ad amorem Dei et constantiorem fidei
nostrae confessionem, ceu calcaribus quibusdam, vehementer nos extimulat et in divini nominis
laudes resides animos assurgere cogit.

Haec ea causa fuit, cur optimi viri et constantissimi martyris Christi Joannis Pistorii vitam et
obitum, unacum disputationibus cum sophistis Lovaniensibus ab ipso in carcere habitis, conscri-
bere sim agressus’. En aan het begin van de beschrijving van de verhoren, schrijft Gnapheus dat
hij deze uit eerste hand vernomen heeft. Dat men de verhoren moet zien als een spiegel, waarin je
kunt zien hoe een ware christen zich ten overstaan van de inquisiteurs dient te gedragen. Frede-
ricq, CDI , dl. IV, p. 411: ‘Observet autem studiosus lector, quid quisque dicat, ne qua fiat, ut si
parum attente legat et observet, quid, cui, a quo respondeatur, minorem fructum et utilitatem ex
horum congressuum accipiat’). Ook zou een dergelijk werk, vergelijkbaar met de heiligenlevens,
bij uitstek geschikt zijn om de leerstellingen des te beter te kunnen onthouden, etc.
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met een vrolijk en opgelucht gezicht aan.210

Ik kan mij niet aan indruk onttrekken dat de terechtstelling zoals Gnapheus
die hier voorstelt zijn weerslag heeft gehad op het Latijnse toneelstuk Moro-
sophus.211 In het toneelstuk spelen het personage van de zot en zijn karakte-
ristieke kleding een belangrijke rol. Het personage Sophia wordt door iedereen
veracht en is gekleed als zot, toch stelt zij de wijsheid van God voor. Pistorius
zou dan met haar vereenzelvigd moeten worden.

Na 1564 maakte Gnapheus geen diplomatieke reizen meer, maar bleef hij rustig
in Norden als rentmeester. Tevens nam hij de taken waar van secretaris:
hij diende verslag uit te brengen aan het hof in Aurich van rechtszaken.212

Ook zou hij burgemeester geweest zijn.213 Omdat Gnapheus als overwinnaar
uit de strijd kwam in een ruzie met de strikt lutherse prediker Ligarius, die
de strijd tegen Nederlandse geloofsvluchtelingen nieuw leven in probeerde te
blazen, moet hij wel een invloedrijk en aanzienlijk man geweest zijn. Gnapheus
liet de man weten dat hij de kerkelijke vrede moest bewaren en voegde daar
dreigementen aan toe. Ligarius luisterde niet, en werd niet veel later afgezet.214

In 1566 werd in Norden een Latijnse school gesticht. Er is niets bekend over
de rol die Gnapheus daarbij speelde. In Aembdanae Civitatis >Egk¸mion noemt
Gnapheus de Latijnse school te Emden en de te stichten school in Norden in
zijn lofprijzing van gravin Anna.

2.5.4 Somma des Christlichen Religions

Gnapheus stierf op 29 september in 1568 in Norden. Zijn laatste werk was
een theologisch traktaat, Somma des Christlichen Religions getiteld.215 Het is
210Gnapheus, Johannis Pistorii a Worden [...] Vita, in Fredericq, CDI , dl. IV, p. 451: ‘Sub

haec prophanatur a suffragatore Jacobo Riddero: degradari vocant. Nam, adhibitis ceremoniis,
panoplia sacerdotali de more exuitur, raditur et spectaculi vice proponitur. Exutus iam amictu
ecclesiastico, quem ut execratum inter degradandum indigne summovebat: “Et iam (inquit) pro-
pius Christianum refero hoc meo, quamvis profano vestitu, quam paulo ante”. Mox veste gilva
circumdatur [...] “Euge, inquit, haec mihi vestis illusioni erit cum Christo: bene habet.” Capitis
quoquo vertici eiusdem coloris pileum imponitur auriculare: ut morionis specie cunctis visentibus
appareret. Hoc tam raro tamque novo amictu contectus, et ut mundi peripsema habitus Wordenas,
hilari atque alacri vultu sententiam mortis per Dammium a libellis pronunciatam excepit’.
211Meer over deze parallel (en intertekstualiteit in ruime zin waarbij ook gekeken wordt naar

rituele gebeurtenissen en de dramatisering ervan) in paragraaf 10.3.
212Gnapheus, Aembdanae Civitatis >Egk¸mion, ed. Babucke, p. 16. Zo moest hij ooggetuigen-

verslagen over een moord vastleggen en het strafblad (“die Antecedentien”) van een dievegge, die
in Emden in hechtenis genomen was maar afkomstig was uit Norden, nagaan.
213Of Gnapheus burgemeester geweest is, geopperd door Harkenroth, kan Babucke niet staven

op grond van documenten. Hij wijt het aan een misverstand: in later tijd zullen er verscheidene
burgemeesters met de naam Gnapheus zijn.
214Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 76-78.
215Gnapheus, Somma des Christlichen Religions beslaat 250, II fol pagina’s in het kleine, hand-

zame octavoformaat. De volledige titel luidt ‘Somma des Christlichen Religions, uut den Overlant-
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Zwinglianen.

Het zwinglianisme onderscheidt zich van het lutheranisme door zijn avond-
maalsleer. Ook de sacramentariërs verschilden op dat punt van mening met
de lutheranen. Luther noemt daarom zowel Karlstadt als Zwingli sacra-
mentariërs; ook maakt hij Zwingli uit voor ‘Schwärmer’. De zwinglianen in
Zwitserland hadden zelf ook niet veel op met andersdenkenden, zij hebben
- net als de lutheranen - dopers vervolgd en ter dood gebracht.
Er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat Gnapheus’ religieuze denk-
beelden overeenkwamen met die van Zwingli. Zo was Gnapheus lid van de
Delfts-Haagse kring, waarbinnen het traktaat van Hoen over het avondmaal
opgesteld werd, hij voegde zelfs een grafdicht voor Hoen toe aan de Latijnse
komedie Morosophus (zie paragraaf 7.4.3), en hij vertaalde Bullingers preken
(Somma). Ook kan het bijna geen toeval zijn dat Staphylus het verhoor toe-
spitst op juist Gnapheus’ ideeën over het avondmaal (Gnapheus, Antilogia,
fol. C5rv, zie ook paragraaf 8.3).
Anderzijds kan het lidmaatschap van de Delfts-Haagse kring, de bewondering
voor Hoen en het verhoor over zijn avondmaalsopvattingen eveneens wijzen
op de ideeën van Karlstadt en de sacramentariërs, of zelfs de dopers. Vrijwel
alle leden van de Delfts-Haagse kring worden sacramentariërs genoemd en
de avondmaalsleer van Zwingli komt sterk overeen met die van de sacra-
mentariërs en de dopers. Bij het verhoren van dopers was het avondmaal
eveneens een veelvoorkomend onderwerp.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Huldrich Zwingli (1484-1531) en Heinrich
Bullinger (1504-1575).

Verspreidingsgebied: Zwitserland, Engeland en de Nederlanden.

Schema 2.9: Zwinglianen.

een Nederlandse vertaling van Bullingers Summa Christlicher Religion (1556).
Heinrich Bullinger was de opvolger van de reformator Zwingli. Bullingers Sum-
ma Christlicher Religion is weer een kort uittreksel in het Duits van een verza-
meling van 50 preken over de belangrijke dogmatische en ethische onderwerpen:
Bullingers Sermonum Decades Quinque (1552). Deze vertaalde preken zouden
in de Nederlanden bekend komen te staan onder de naam ‘Huisboek’.

2.6 Conclusie

Gnapheus was een geëngageerd auteur, met oog voor de actualiteit. Of hij nu
schreef vanuit zijn achtergrond als docent, of welbewust als polemist de arena

schen overgheset, door Wilhelmus Gnapheus’. Het is gedrukt in 1562, waarschijnlijk in Emden.
Het wordt kort besproken in Heijting, De Catechismi en confessies, p. 360.
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betrad, vrijwel al zijn werk kenmerkt zich door religieuze thematiek. Hij sloot
aan bij bestaande controversen, en had ook zelf polemieken te voeren. Zo voert
Gnapheus met zijn Troost campagne tegen de uiterlijke godsdienstbeleving
in de rooms-katholieke kerk. Zijn verweerschrift Antilogia is dan weer een
voorbeeld van een polemiek waarin hijzelf verwikkeld was. In dit werk spreekt
Gnapheus zich uit tegen de lutherse geestelijken in Koningsbergen. In de
heruitgave van Troost, zijn Tobias ende Lazarus, doet hij hetzelfde, maar dan
tegen de Nederlandse autotiteiten, en zo wordt de heruitgave persoonlijker dan
de eerste (overigens ook anoniem uitgegeven) uitgave, Troost.

Paraenesis en Foetura zijn de uitzondering op de regel. Al prijst Gnapheus
in Paraenesis ook de lutherse hertog Albert, door hem onder de beschermers
van literatuur en wetenschap te plaatsen, toch moeten deze twee werken alleen
met de schoolpraktijk en het humanisme in verband gebracht worden. Zij heb-
ben geen actuele godsdienstige component. Zowel Paraenesis en Foetura, als
het toneelstuk Eloquentiae Triumphus zijn in druk uitgegeven in het duurdere
quartoformaat. Ze zullen daarom niet ook daadwerkelijk op school gebruikt
zijn, maar ze zijn wel als reclamemateriaal gebruikt om de Latijnse school in
het zonnetje te zetten.

Het Aembdanae Civitatis >Egk¸mion is wat betreft genre vergelijkbaar met
Paraenesis, een onschuldige lofprijzing an zijn weldoeners. Toch heeft dit
werk wel weer een godsdienstige kant: Gnapheus prijst ook de relatieve rust
en gewetensvrijheid in Oost-Friesland. De verdeeldheid, strijd en terechtstel-
lingen zijn aan Oost-Friesland voorbij gegaan. Dit verschil zal veroorzaakt zijn
door de omstandigheden. Het stadsbestuur van Elbing most uiteindelijk toch
verantwoordelijkheid afleggen aan de Poolse kroon. Oost-Friesland was een
seculiere staat geworden, en de druk is gebruikt om de staat aan te prijzen bij
het koninkrijk van Zweden, dat luthers was. Het is dus niet meer dan logisch
dat, althans in de druk, de godsdienstige component toegevoegd werd.

Het overduidelijk engagement van Gnapheus’ andere geschriften nodigt uit
tot een onderzoek naar het engagement in zijn toneelstukken. Een verslag van
dat onderzoek volgt in de volgende hoofdstukken. De toneelstukken kenmerken
zich immers door een religieuze onderwerpskeuze, waarin de betrokkenheid met
actuele kwesties zeker niet bij voorbaat uitgesloten mag worden.
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