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Hoofdstuk 8

Het ketterproces en Gnapheus’

excommunicatie uit de lutherse kerk

8.1 Inleiding

Vrijwel overal raakte Gnapheus in conflict met de autoriteiten, of hij nu woon-
de en werkte in de katholieke Nederlanden en West-Pruisen, of in het lu-
therse Oost-Pruisen. Volgens de lutheranen in Koningsbergen week Gnaphe-
us af van de officiële geloofsleer. Hij werd aangeklaagd wegens ketterij en
geëxcommuniceerd uit de lutherse kerk. Een primeur, want tot nog toe deed
alleen de Rooms-Katholieke Kerk dissidenten in de ban.

In het ketterproces speelden Gnapheus’ toneelstukken Morosophus en Hy-
pocrisis een grote rol, maar ze werden niet opgenomen in de officiële gedrukte
versie van de excommunicatie. Waarschijnlijk waren ze toch niet ‘dwepers’ en
‘ketters’ genoeg om daar als bewijsmateriaal te dienen. Wel heeft de rechtszaak
gezorgd voor uitgebreide publieksreacties, de toneelstukken komen uitgebreid
aan bod in eerdere documenten die aan de excommunicatie voorafgingen: Sta-
phylus’ acht aanklachten en diens ‘Schrijven tegen de Apologie van Gnapheus’
(Scriptum contra Apologiam Gnaphei). Anders dan de reacties van de litera-
toren Macropedius en Zovitius, die vrij weinigzeggend en niet erg bruikbaar
voor onderzoek naar publiekseffect, gaat de theoloog Staphylus in zijn aan-
klachten wel diep in op de religieuze inhoud van de drama’s. Het is echter
maar de vraag of zijn manier van lezen standaard was voor elke toeschouwer
of lezer met een lutherse achtergrond. Ten eerste zijn Staphylus’ geschriften
niet bedoeld om uitgegeven te worden, ze zijn specialistisch en ontoegankelijk.
Het is echt voer voor theologen. Ten tweede zou Staphylus wel eens meer dan
gemiddeld bevooroordeeld kunnen zijn.
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Ik heb laten zien dat Morosophus naast lutherse ook spiritualistische denk-
beelden vertegenwoordigt. Volgens het model van beperkte effecten zijn men-
sen vooringenomen en gaan ze bewust op zoek naar wat ze kennen en waarmee
ze het eens zijn, terwijl ze zich voor boodschappen die niet overeenkomen met
de eigen opvattingen afsluiten. Toch haalt Staphylus de spiritualistische ele-
menten er moeiteloos uit, ook beweert hij dat Gnapheus in beide drama’s ty-
pisch rooms-katholieke denkbeelden verkondigde, Lutherse leerstellingen komt
hij naar zijn smaak juist veel te weinig tegen.1

Gnapheus was er dan ook van overtuigd dat Staphylus partijdig was en
bewust op zoek ging naar passages waarmee hij Gnapheus van ketterij kon be-
schuldigen. Maar ook zonder een persoonlijk conflict komt Staphylus’ houding
niet helemaal onverwacht. De strikte lutheranen in Oost-Pruisen bekeken de
Nederlandse geloofsvluchtelingen, die niet bekend stonden om hun rechtlijnig-
heid, nu eenmaal met de nodige argwaan.2

8.2 Aanleidingen voor het ketterproces in Gnapheus’ Anti-

logia

In zijn verweerschrift ontkent Gnapheus dat hij voor een kerkelijke rechtbank
moest verschijnen omdat hij er de radicale opvattingen van de dopers of spiri-
tualisten op na zou houden, ook vindt hij dat hij wel degelijk lutherse dogma’s
dramatiseert.3 Hij speelt de onschuld zelve en geeft slechts triviale beweegre-
denen.

8.2.1 Philoplutus

Zo raakt Gnapheus niet uitgepraat over de onverklaarbare haat die de lutherse
theoloog en prediker Reiche voor hem voelde. Deze ‘inslechte intrigant, hield
maar niet op hem achterbaks fluisterend te beschuldigingen van dweperse en
sacramentarische opvattingen’.4 Reiche krijgt het in Koningsbergen niet voor

1Zie paragraaf 8.4. Zie ook Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’.
2Zie paragraaf 7.3.
3Zie paragraaf 8.5, 2.4.3 en 9.4.3.
4Gnapheus, Antilogia, fol. A8v: ‘[...] sycophanta pessim[us], qui non destitit, calumniosis

suis susurriis in Suermerismi Sacramentarii suspicionem vocare me’. Gnapheus noemt hem in zijn
Antilogia naar goed humanistisch gebruik ‘Plutus’ (een letterlijke vertaling van Reiche), maar
ook ‘Philoplutus’, wat een iets negatievere bijklank heeft: ‘Geldzuchtig’. Zie ook Tschackert,
Urkundenbuch, dl. I, p. 328: ‘Reich ist jener Plutus oder Philoplutus, den Gnapheus in der An-
tilogia B1 erwähnt. Nach Hartknoch [...] wäre Plutus Isinder gewesen’. Babucke en Roodhuyzen
identificeren Plutus - naar Hartknoch - overigens met Melchior Isinder, een van de theologen aan
de universiteit van Koningsbergen. Babucke vermeldt dat Isinder in 1552 waanzinnig geworden
was. Het feit dat hij waanzinnig werd, zou inderdaad overeenstemmen met hoe Gnapheus de man
omschrijft in Antilogia (insanum hominem, fol. B1r). Toch is Reiche door zijn naam een meer
voor de hand liggende kandidaat.
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elkaar Gnapheus te verketteren en daarom begint hij felle brieven te sturen
naar Luthers stad Wittenberg (ferales suae literae).5 Zo zet Reiche volgens
Gnapheus de latere aanklager Staphylus alvast tegen Gnapheus op: ‘dit was
de bron van de al lang bestaande haat voor mij’.6

Reiche’s haat blijkt bij nader inzien heel goed verklaarbaar: in een ge-
dicht dat Gnapheus samen met zijn Morosophus uitgaf, noemt hij Reiche een
drankverslaafde ex-gedetineerde.7

8.2.2 Discriminatie van Nederlanders

Tevens wijt Gnapheus de verdenkingen en de rechtszaak aan het feit dat men
in Oost-Pruisen ronduit een hekel heeft aan Nederlanders, of ze er nu dissi-
dente denkbeelden op nahouden of niet. Nederlanderschap is iets dat vaak
terugkomt in het werk dat Gnapheus in Koningsbergen schreef. In de per-
soonlijke brief waarin hij Morosophus aan de hertog opdraagt, bedankt hij de
vorst bijvoorbeeld dat hij ‘zijn landgenoten’ (nostrates) altijd goed behandeld
heeft.8 Ook in Antilogia laat Gnapheus doorschemeren dat er in Oost-Pruisen
sprake is van achterdocht jegens hem vanwege zijn herkomst.

Behalve wanneer zij een buitengewone afkeer voelen voor het Ne-
derlandse volk, zou ik niet weten, welke reden ze zouden kunnen
hebben mij zo te haten.9

Even later op dezelfde pagina schrijft Gnapheus dat men over hem spreekt
middels zijn nationaliteit, en niet bij naam: ‘daar dit alleen bij een Nederlan-
der, want zo noemde hij mij altijd, niet in de smaak kon vallen’ (‘quod [...] uni
Belgae, sic enim me vocabat ille, non placeret’). Gnapheus geeft een voorbeeld
van de pesterijen: tijdens de preek werd hij belachelijk gemaakt door ‘een ze-
kere gansachtige lasteraar, een prediker kun je hem namelijk niet noemen, een
smakeloze man, die met moeite drie woorden Latijn over zijn lippen kan krij-
gen’ (‘anserinus quidam conviviator, potius quam concianator, quippe homo
insulsus, qui tres voces Latine a[e]gre potest reddere’).10 Met harde-g-klanken
imiteerde die prediker de Nederlandse taal.

5Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 36-38.
6Gnapheus, Antilogia, fol. B1rv: ‘hoc ipso inveterati in me odii fonte’.
7Zie paragraaf 7.4.3. Wellicht is ook het encomium paradoxale op Plutus (Rijkdom) relevant

(Gnapheus, Morosophus, B1rv), waarin bijvoorbeeld gezegd wordt: ‘Al is hij [de Rijkdom] blind
en mank, hij verovert hele steden en meisjesharten’ (‘[...] qui quamvis caecus claudusque sit, /
Expugnat urbeis et pudorem virginum’).

8Zie Tschackert, Urkundenbuch, dl. II (nr. 1233).
9Gnapheus, Antilogia, fol. B1v: ‘Certe, nisi gens nostra Batava nimio istis odio sit, non

equidem video, quid causae habeant, cur tanto in me odio sit [...]’.
10Gnapheus, Antilogia, fol. C2rv.
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Hij lijkt misschien paranöıde, maar de vreemdelingenhaat in Oost-Pruisen
is niet helemaal aan zijn fantasie ontsproten. Er zijn meer voorbeelden van
discriminatie. De Nederlandse geloofsvluchteling Rex diende bijvoorbeeld een
klacht in tegen Reiche, die het petekind van zijn vrouw weigerde te dopen en
daarbij van de kansel riep dat Nederlanders het überhaupt niet waard zijn bij
de eredienst aanwezig te zijn.11

De antipathie die Gnapheus en andere Nederlandse geloofsvluchtelingen
aanvoelen, heeft waarschijnlijk alles te maken met hun grote aantal en daar-
mee samenhangend de zichtbaarheid in de samenleving - in de jaren ’30 hadden
zich veel Nederlandse geloofsvluchtelingen gevestigd in Pruisen. Ook hun ge-
loofsopvattingen die niet direct strikt lutherse genoemd kunnen worden zullen
zeker een rol gespeld hebben. Neem bijvoorbeeld het anti-Nederlandse en con-
fessioneel polemische pamflet Ad Batavos vagantes (1534), dat geschreven is
door de Lutherse bisschop Speratus.12 Alleen de titel is over, maar die zegt
meer dan genoeg: ‘Aan de dwalende Nederlanders’. Zij dwalen letterlijk na
hun vlucht uit hun vaderland, maar ook figuurlijk op godsdienstig vlak. In
Oost-Pruisen werd Nederlanderschap gelijk gesteld aan ketterij en doperdom.
Gnapheus legt echter nergens het verband met heterodoxie. Waarschijnlijk
was het ook wel zo verstandig daar niet de aandacht op te vestigen in een werk
waarin hij zich juist van deze verdenkingen wil vrijpleiten.

8.2.3 Luie en gierige universitaire docenten

Verder moet Gnapheus toegeven dat hij zich niet erg populair heeft gemaakt
onder de professoren aan de universiteit van Koningsbergen. De professoren
maken de ouders van de leerlingen te veel geld afhandig voor zogenoemde
privérepetities (‘propter privatas, uti vocant, repetitiones’),13 terwijl Gnaphe-
us van mening is dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor
de arme leerlingen. De universitaire docenten krijgen een riant salaris, en kun-
nen best meer college geven dan de voorgeschreven vier uur. Deze mening
heeft Gnapheus klaarblijkelijk niet voor zich gehouden en dat zou wel eens de
reden kunnen zijn voor de verontwaardiging en haat die zij voor hem voelden.14

11Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 416 (nr. 1312). Het gaat om een ‘Klagschrift contra
Georgium [Reich], Capellanum im Thumb’ van de hand van Rex, dat dateert van 11 januari 1541:
‘Polyphemus und Genossen, Niederländer, beklagen sich bei dem Herzoge Albrecht “uber den
Caplan Georg [Reich] im Dom zu Königsberg, weil derselbe ein Kind nicht habe taufen wollen,
bei welchem Polyphems Frau und andere [Holländer] hatten Gevatter stehen wollen. Auch habe
der Caplan bald darauf auf der Kanzel aufgeschrieen, “die Holländer seien nicht werth, dass sie
in christlicher Versammlung sollten sein”’.

12Voor Speratus, zie paragraaf 2.4.
13Gnapheus, Antilogia, fol. B2r.
14Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 36 (‘vaak [ontstond] belangrijker

strijd uit nietiger beginselen’).
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Anderzijds komt Gnapheus zelf naar voren komt als een goede onderwijzer die
voor armlastige studenten in de bres springt.

8.2.4 Staphylus

Gnapheus verzekert zijn lezers dat zijn niet-lutherse geloofsopvattingen met
geen mogelijkheid de reden van Staphylus’ gedrag geweest kunnen zijn. Hij
vindt het verdacht dat Staphylus, nu hij er naar op zoek is, ineens aanleidingen
genoeg vindt om hem aan te klagen, terwijl tot nog toe geen van de ‘underco-
verspionnen’ (Corycaei), die bij Gnapheus’ colleges aanwezig waren, hem op
dwalingen hebben kunnen betrappen.15 Hiermee onderstreept Gnapheus zijn
eigen onschuld en de kwade opzet van zijn tegenstanders.

Hij stelt dat het buitengewoon lectoraat dat hij bijna anderhalf jaar gratis
en voor niets vervulde en waarvoor zijn latere vijanden hem toen nog alle
eer bewezen, hem uiteindelijk duur kwam te staan. Hij moest deze functie
overdragen aan niemand minder dan Staphylus, een man die al bevooroordeeld
was jegens hem door de machinaties van Reiche. Gnapheus verzekert zijn lezers
dat hij dat zonder morren gedaan zou hebben, en dat hij Staphylus daarbij
zelfs had geprezen, maar, zo zegt hij, Staphylus betaalt hem zijn welwillendheid
terug met grote haat.16

Staphylus weigerde de aangeboden taak over te nemen en begon een las-
tercampagne tegen Gnapheus omdat diens ‘goede naam - wat die ook moge
zijn [een typisch voorbeeld van humanistische bescheidenheid, VD] - zijn eigen
zucht naar roem in de weg stond.’17 Volgens Gnapheus (want hij kan dat
natuurlijk niet zelf beweren) waren er mensen die zeiden dat Staphylus jaloers
was op de betere man, al moet Gnapheus zelf toegeven dat Staphylus veel
erudieter was en zijn talenkennis groter.18

15Gnapheus, Antilogia, fol. B3r: ‘Interim tamen hoc mihi esto vel summum innocentiae meae
testimonium, quod cum tot Corycaëıs nusquam non observarer, ex omnibus tamen meis sive
praelectionibus, sive declamationibus Theologicis, in frequentissimo auditorio identidem habitis,
nihil unquam colligere potuere adversarii, in quo me vel tantillum errasse [...] nisi quod nunc
demum iste Staphylus [...] tam in disputatis, quam non disputatis meis thematis correctum, et
nescio quid inibi notatum veniat’.

16Gnapheus, Antilogia, fol. B2v-B3r: ‘Overigens heb ik later begrepen dat juist dit mij fataal
geworden is, dat ik juist deze taak ongevraagd aan Frederik Staphylus, die listig de theologische
leerstoel verkregen had, afgestaan en overgedragen had, en dat niet zonder zijn naam eer te doen
toekomen. Deze eerbewijzen waaruit mijn welwillendheid jegens hem sprak, zette die ondankbare
man mij met niets dan haat betaald’ (‘Caeterum, hoc unum magnae mihi fraudi fuisse postea
comperi, quod [...] eam ipsam provinciam Friderico Staphylo ad Theologica illa pulpita obrepenti
ultro cesserim, et ceu lampada cursu illi tradiderim; idque non sine honorifica nominis ipsius
mentione, pro qua benevolentiae meae erga illum significatione, non nisi gravius odium ab homine
ingratissimo mihi reponebatur’).

17Gnapheus, Antilogia, fol. B3r: ‘Nam, cum videret ille, nominis mei existimationem qua-
lemcunque, affectatae gloriae obstare, non modo traditam provinciam adire recusavit, sed ab eo
tempore unice huc incubuit, ut nomen ubique meum elevaret, me deprimeret [...]’.

18Gnapheus, Antilogia, fol. B3r: ‘[...] multi praeclari homines, eo ingenio esse Staphylum dic-
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8.3 De tweede rechtszitting

Gnapheus geeft een gedetailleerd verslag van de tweede rechtszitting, waarin
de toneelstukken als bewijsmateriaal aangevoerd worden. Het eerste wat Sta-
phylus doet, is een aantal getuigen laten optreden. Zij hebben echter al snel
afgedaan.19 Vervolgens onderwerpt hij Gnapheus aan een verhoor, waarbij hij
probeert hem uitspraken te laten doen over de avondmaalsleer,20 een onder-
werp waarover verhitte discussies gevoerd werden. De avondmaalsleer was een
van de belangrijkste oorzaken van de verdeeldheid binnen de evangelische be-
weging. Dat Staphylus juist dit geschilpunt te berde brengt, zou erop kunnen
wijzen dat Gnapheus bekend stond als sacramentariër, zwingliaan of doper.21

Dan volgen de argumenten die Staphylus uit Gnapheus’ Morosophus en
Hypocrisis gehaald heeft.22 Deze passage wordt in een volgende paragraaf uit-
gebreid besproken. Tenslotte wordt hem voor de voeten geworpen dat hij een
apologie geschreven heeft (Apologetica responsio Hollandorum, 1536), waarin
hij de Nederlandse immigranten verdedigt tegen de beschuldigingen van de
lutherse bisschop Speratus in diens Ad Batavos vagantes .23 Ook dat loopt

titabant, eum esse talem qui parem non ferret, superiorem multo minus. Quamquam libens et
eruditione, et linguarum peritia illi concedo’. Ook hier zou weer sprake kunnen zijn van huma-
nistische bescheidenheid, maar ik sluit niet uit dat de woorden ironisch bedoeld zijn. Gnapheus’
beheersing van het Latijn is namelijk veel goter dan die van Staphylus; diens Scriptum contra
Apologiam Gnaphei is geen humanistisch hoogstandje.

19Gnapheus, Antilogia, fol. C5r: ‘Nadat het proces al op deze manier begonnen was, laat
hij één voor één wat getuigen oproepen. Het moge duidelijk zijn dat hij geen van hen in de
rechtszaak tegen mij voor liet komen, nadat hij de tegenwerpingen tegen de ontvankelijkheid van
deze getuigen, die ik even snel uit mijn mouw schudde, gehoord had’ (‘Lite autem ad hunc modum
contestata, citat ille quidem nominatim testeis aliquot: sed nullos plane ad meam provocationem
adducit, postquam exceptionem meam adversus eosdem testeis vel obiter propositam audivisset’).
Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 50 (getuigen zouden door Gnapheus
niet erkend zijn).

20Gnapheus, Antilogia, fol. C5rv: ‘Toen Staphylus dus zichtbaar teleurgesteld was door de
getuigen, richtte hij zijn pijlen op mijn geweten en vroeg hij of ik soms niet ooit verkeerd geoordeeld
had over het avondmaal. Is hij niet gewiekst, zoals hij probeert een schuldbekentenis aan de
beklaagde te ontlokken van de misdaad waarvan hij hem zelf beschuldigd heeft? De redevoering
van Cicero voor Ligarius zal hem wel gëınspireerd hebben. Wat kan een aanklager zich nog
meer wensen dan een beklaagde die een bekentenis aflegt’ (‘Cum itaque testibus plane deficeret
Staphylus, conscientiam ecce meam interpellans rogat, num quid perperam unquam sensissem de
Sacramento: Astutus ne ille, qui criminis a se obiecti confessionem ab ipso reo eliciat, ut ea obtenta
nulla amplius probatione habeat opus? Vel Ciceronis pro Ligario oratio meum adversarium docuit
opinor: nihil magis optandum actori, quam ut confitentem reum habeat’).

21Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 50: ‘Het bevreemdt ons niet, dat
GNAPHEUS de gewetensvraag van STAPHYLUS niet beantwoordde’. Roodhuyzen laat in het
midden om welke questie het precies ging. Zie paragraaf 2.3.3, 2.3.3 en 2.5.4.

22Gnapheus, Antilogia, fol. C5v-C6v. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus,
p. 51. Tschackert, Urkundenbuch, dl. I, p. 330 (‘Gnapheus habe in seinen Schulkomödien
Hypocrisis und Morosophus mit Absicht die Lehre vom verdammenden Gesetze übergangen” von
ähnlicher Kleinlichkeit zeugen alle folgenden Artikel’).

23Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche, dl. I, p. 76. Williams, Radical Reformati-
on, p. 615. Tschackert, Urkundenbuch, dl. II, p. 307-308. Tijdens het proces ontkent Gnapheus
dat hij de auteur van dat pamflet is (‘etiamsi eius libelli autorem se dissimulat’), Gnapheus, An-

212



volgens Gnapheus op niets uit, en dan komt Staphylus - weer - op de proppen
met de onverdedigde stellingen.24 Op een gegeven moment weigert Gnapheus
verder te antwoorden, tenzij de rechtszaak schriftelijk voortgezet wordt.

Toen eiste men eindelijk van de aanklager dat hij de belangrijk-
ste gemaakte aanklachten op schrift zou stellen voor de volgende
bijeenkomst, waarin acht aanklachten antithetisch tegenover elkaar
geplaatst gepresenteerd zouden worden door de Aanklager, waarop
ik dan - een nieuwe misdaad - nadat ze mij door de helpers allemaal
één keer voorgelezen werden, één voor één à l’improviste moest ant-
woorden. Ik heb zo goed en zo kwaad als het ging geantwoord,
maar ik was zelf ook niet tevreden met mijn prestaties onder deze
spanning.25

Er volgt een zitting waar Gnapheus onvoorbereid de acht op schrift gestelde
aanklachten moet verdedigen.26 Aan het einde van deze zitting vraagt Gna-
pheus om een kopie van de acht aanklachten.27 Deze schriftelijke neerslag van
de aanklachten, waar Gnapheus aan het einde van de derde rechtszitting om
vraagt, moet wel het manuscript zijn dat ‘Confrontatie van Articuli Veri en
Articuli Falsi Gnaphei ’ genoemd wordt.28 Gnapheus’ ‘beknopte weerwoord’
(brevis quamquam Apologia) is niet overgeleverd. Wel wordt eruit geciteerd in
Antilogia.29 In antwoord op Gnapheus’ apologie schrijft Staphylus zijn ‘Schrij-
ven tegen de apologie van Gnapheus’ (Scriptum contra Apologiam Gnaphei,
1547), dat wel in handschrift overgeleverd is.30

tilogia, fol. E4r. In zijn eigen relaas in de ik-vorm ontkent noch bevestigt hij het: hij zegt slechts
dat een paar Hollanders het naar Speratus gestuurd hebben vanuit het plaatsje Bardeyn (een Ne-
derlandse nederzetting in Oost-Pruisen) zo’n 14 jaar geleden (‘libellum quendam Apologeticum,
nondum publici iuris factum, sed ab Hollandis quibusdam e rure Berdenhemico ante annos prope
14 Pomezamensi missum’); dat hij er al over ondervraagd werd en vrijgesproken in 1542, dat hij
ook beschikt over de documenten die dat onderschrijven, Gnapheus, Antilogia, fol. C6v-C7r. Zie
ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p. 51.

24Gnapheus, Antilogia, fol. C7r. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p.
51.

25Gnapheus, Antilogia, fol. D2r: ‘Ibi tandem mandatur actori, ut accusationis institutae capita
scripto exhibeat ad conventum proximum, quo octo articuli accusatorii per antithesin quandam
commissi, ab Actore proferuntur, qui ab ipsis assessoribus singulatim cum mihi tantum semel
praelegerentur, nova ecce iniuria ad singulos ut ex tempore respondeam, cogor. Respondi quidem
utcumque, sed ita, ut ipse mihi in tanta animi p[e]rturbatione satis facere non potuerim’.

26Gnapheus, Antilogia, fol. D2r. Zie ook Roodhuyzen, Leven van Guilhelmus Gnapheus, p.
52.

27Gnapheus, Antilogia, fol. D2v. Zie ook Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68,
81-83.

28Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei. Morosophus en
Hypocrisis worden vrij vaak genoemd.

29Gnapheus, Antilogia, fol. D2v, D4rv. Zie ook paragraaf 2.4.
30Mennecke-Haustein, Conversio ad ecclesiam, p. 68.
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Afbeelding 8.1: Eerste pagina’s van Staphylus’ ‘Confrontatie van Articuli Veri en Ar-

ticuli Falsi Gnaphei ’. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (GStAPK),
Berlijn.

8.4 Staphylus’ acht aanklachten en Scriptum contra Apologi-

am Gnaphei (1547)

In de officiële excommunicatie worden Gnapheus’ toneelstukken nergens ge-
noemd,31 maar in de twee bovengenoemde manuscripten van Staphylus’ hand
komen ze uitgebreid ter sprake. In de ‘Confrontatie van Articuli Veri en Ar-
ticuli Falsi Gnaphei ’ zijn ‘de acht aanklachten antithetisch tegenover elkaar
geplaatst’ (‘in quo octo articuli accusatorii per antithesin quandam commis-
si’).32 Aan de linkerkant staan de ‘ware geloofspunten’ (Articuli veri), ernaast
Gnapheus’ ketterse opvattingen (Articuli falsi Gnaphei). In de marges staat
vermeld waar de lezer Gnapheus’ dwalingen precies kan vinden in de stellingen
en de toneelstukken.

In deze marginalia wordt vaak naar Morosophus en Hypocrisis verwezen.
Voor Morosophus verbaast dat niet: het toneelstuk bevatte, zoals gezegd,
spiritualistische elementen en het roert de controverse rond de avondmaalsleer

31De excommunicatie blijft hier dan ook buiten beschouwing. Voor dit werk, zie paragraaf 2.4.
32Gnapheus, Antilogia, fol. D2r.
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aan.33 Hypocrisis daarentegen is keurig luthers,34 toch wordt ook dat drama
gebruikt in de rechtszaak. Hier zullen die aanklachten aan de orde komen,
waarin naar de toneelstukken verwezen wordt (I-IV, VI en VII). Ik zal bekijken
wat de aanklachten nu precies waren en hoe een strikt lutherse theoloog als
Staphylus de toneelstukken las. Vermoedelijk las hij ze kwaadwillend, want
hij had misschien nog een appeltje te schillen met Gnapheus. In elk geval
gaat deze professional, zoals gezegd, erg diep in op de religieuze kant van de
stukken. Dat leidt tot publieksreacties waarin de reformatorische boodschap
van de stukken voor de verandering een grote rol speelt, maar het leidt eveneens
tot nogal droge dogmatisch-theologische traktaten.

In zowel Morosophus als Hypocrisis zou Gnapheus bewust voorbijgaan aan
twee belangrijke lutherse leerstellingen. Volgens de eerste aanklacht zou Gna-
pheus opzettelijk (studiose) de leerstelling over de veroordelende wet die de
zonde openbaart (‘doctrinam legis damnatricis, quae patefaciat peccatum’)
achterwege laten.

Ware geloofspunten.
Nr. 1.
Het is een dwaling om de leerstelling over de veroordelende wet, die
de oorsprong en de grootte van de zonde blootlegt, en Gods woe-
de die de zonde bestraft met de eeuwige dood, achterwege te laten
wanneer berouw ter sprake komt, behalve wanneer er sprake is van
vergeving [van zonden] om niets.
Onware geloofspunten van Gnapheus.
Nr. 1.
Wanneer Gnapheus berouw definieert in zijn Hypocrisis en Moroso-
phus, laat hij moedwillig de leerstelling over de veroordelende wet,
die de zonde, de woede van God over de zonde en de veroordeling
tot de eeuwige dood vanwege de zonde openbaart, onvermeld. In
margine: Zie Hypocrisis, fol. 1. Morosophus, fol. A3, A2.35

33Zie paragraaf 7.4.3 en 7.5.4.
34Zie paragraaf 9.4.3.
35Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 2rv:
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
I I

Error est omittere in
pr[a]edicatione poenitentiae
doctrinam legis damnatricis,
quae ostendat peccati fontem
et magnitudinem, atque iram
Dei punientis peccatum aeterna
morte, nisi fiat remissio gratuita.

Hÿpo. 1. pa. Moro.
A3 A2

Gnapheus describens
p[o]enitentiam in Hÿpocrisi et
Morosopho, studiose praetermittit
doctrinam legis damnatricis, quae
patefaciat peccatum, iram Dei
adversus peccatum, et condem-
nationem mortis aeternae propter
peccatum.
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In de vierde aanklacht beschuldigt Staphylus Gnapheus ervan dat hij de ver-
geving van de zonden door Christus ‘om niets’ nergens noemt.

Ware geloofspunten.
Nr. 4.
Het is heidense afgoderij om bij de leerstelling over wedergeboorte
niet duidelijk te onderwijzen dat gelovigen om niet van hun zonden
bevrijd worden door de enige en voortreffelijke Zoon van de eeuwige
Vader, onze Heer Jezus Christus, die voor de zonden van de wereld
gestorven is.
Onware geloofspunten van Gnapheus. Nr. 4.
Gnapheus beschrijft in Morosophus hoe Philocalus, Theophilus en
Sophrona wedergeboren worden. Ook in Hypocrisis, waar Psyche
wedergeboren wordt, rept hij met geen woord over de vergeving van
hun zonden om niet door Christus. In margine: Zie Hypocrisis, fol.
1 en 10; Morosophus, fol. A2, proloog, A3.36

Staphylus verwijst naar de titelpagina van Hypocrisis en naar de opdracht en
argumentum van Morosophus. In Morosophus wordt op die plaatsen inderdaad
met geen woord gerept over de wet die de zonde openbaart, wanneer Moroso-
phus tot inzicht komt. Ook Christus komt er niet ter sprake. De opdracht en
eigenlijk het hele toneelstuk doen op het eerste gezicht sowieso erg ‘seculier’
aan. Wel bevat het toneelstuk een dubbele bodem en een christelijke bood-
schap, maar de theologische dogmatiek wordt nergens letterlijk uitgesproken
en wordt niet duidelijk voor het voetlicht gebracht, in elk geval niet duidelijk
genoeg voor de aanklager.

De titelpagina van Hypocrisis geeft zeer kort de inhoud van de komedie
weer, en laat inderdaad de wet en Christus achterwege: ‘over de tegenslagen
van Psyche en het herstel van haar heil door oprecht berouw’ (‘deque Psyches
calamitate et restituta illi per veram poenitentiam salute’). In de heruitgave
van 1564 wordt dit gemis verbeterd en dus - indirect - toegegeven: ‘en het

36Voor rechtvaardiging en wedergeboorte, zie paragraaf 2.2.2. Staphylus,
Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 2rv:
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
IIII IIII

Ethnica est Idolatria in regenerati-
onis doctrina, non diserte docere,
peccata gratis remitti credentibus,
propter solum et unicum filium ae-
terni patris, Dominum nostrum Ie-
sum Christum, qui pro peccatis
mundi factus sit victima.

Hypo. 1: 10. pag.
Moro. A 2 praefati-
one A 3

Gnapheus in Morosopho describit
quomodo regenerent[u]r Philoca-
lus, Theophilus, Sophrona. Item
in Hipocrisi quando/ quomodo re-
generentur Psÿche, tum nullo ver-
bo gratuite remissionis peccato-
rum promissae propter Christum
non meminit.
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herstel van haar heil door oprecht berouw en vertrouwen op Christus’ (‘et
restituta illi per veram poenitentiam, et fidem in Christum salute’).

Volgens Staphylus zou Gnapheus in Hypocrisis ook beweren dat de mens
in principe vrij zou kunnen zijn van zonde (‘dat een wedergeboren mens zo
gebroken heeft met alle verkeerde begeerten en daarvan gezuiverd is, dat hij
brandt van oprechte liefde voor God en zijn naaste’), terwijl lutheranen juist
zouden moeten geloven dat zij hun hele leven lang zondig zullen zijn. Zelfs
heiligen blijven dat (‘quin radix peccati maneat etiam in Sanctis’.37

Gnapheus citeert deze zesde aanklacht in de herdruk van Hypocrisis uit
1564, en hij werpt tegen dat zijn Psyche nog lang niet bevrijd is van alle pravi
affectus. In IV.2 wordt zij bijvoorbeeld overvallen door haar ex-man Cupido,
die juist die ‘verkeerde begeerten’ symboliseert.

In het verlengde ligt de valse beschuldiging dat hij in de aanklachten
serieus beweerde dat in dit dichtwerk “de herboren mens de oude
mens op zo’n manier heeft afgelegd” (dit zijn zijn eigen woorden) en
nog in dit leven “zo van lage begeerten bevrijd is”, dat hij brandt
van ware liefde voor God en de naaste, terwijl ik Psyche overal op
zo’n manier laat optreden, dat zij tijdens haar hele levensweg ge-
dwongen wordt continu te vechten tegen Cupido, ofwel al die lage
begeerten, ofwel de overblijfselen van de zonde die maar in ons aan-
wezig blijven. Daarbij komen nog de nauwe bergpassen, de steile
afgronden, moerassen, ondoordringbare bossen en struiken en berg-
hellingen, die Psyche [...] onderweg allemaal moet doorlopen.38

Weer blijkt dat Gnapheus de aanklachten serieus nam: ze leidden ertoe dat
37Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 3r:
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
VI VI

Tollunt aut certe valde extenuant
Pelagiani peccatum Originale cum
fingunt hominem postquam sit re-
natus ab omnibus pravis affectibus
repurgari, cum Paulus et univer-
sa scriptura doceat in hac vita ita
non tolli peccatum quin radix pec-
cati maneat etiam in Sanctis.

Hÿpo. 72 73 75 Gnapheus fingit in sua Hipocrisi,
hominem renatum, ita exui et re-
purgari ab omnibus pravis affec-
tibus, ut “verissima” ardeat “di-
lectione, tum Dei tum proximi”.
Item facit, licet aliquando tectius,
in Morosopho et Undecimo thema-
te.

Staphylus citeert hier letterlijk uit V.6, waar Psyche zegt ‘wat is toch de reden dat mijn hart
brandt / van ware liefde voor God en mijn naaste’. Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. 75: ‘Quid,
quod mihi pectus flagrat verissima / Dilectione tum Dei, tum proximi?’

38Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A4v-A5r: ‘Huc pertinet et altera [...] calumnia, quod
asseveret in suis accusatoriis articulis [...] me in hoc Poëmate fingere, “hominem renatum ita
veteri homine exui” (quae eius sunt verba) atque “a pravis affectibus” in hac vita “sic repurgari”,
ut verissima ardeat dilectione et Dei et proximi, cum Psychen ipsam [...] sic ubique introducam,
ut toto vitae suae cursu cogatur, cum ipso Cupidine, hoc est, pravissimis quibusque affectibus,
tanquam peccati ipsius in nobis adhuc haerentibus reliquiis perpetuo conflictari. Taceo viarum
angustias, clivos, lamas, saltus, salebras, salicta, et montium crepidines, [I. m. Act: 5. Scena 3.]
quae omnia peragrare [...] Psyche cogitur’.
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hij veranderingen aanbracht. In de herdruk maakt Gnapheus extra duidelijk
dat Psyche op het moment dat zij de gewraakte woorden ‘mijn hart brandt
van ware liefde voor God en mijn naaste’ uitspreekt, al gestorven is en op
weg naar de hemel. In dit leven mag de zonde lutheranen misschien altijd
blijven achtervolgen, maar na de dood zijn ook zij eindelijk bevrijd van de
zonde. In 1544 is inderdaad niet helemaal duidelijk dat Psyche in de loop
van het stuk gestorven is; in 1564 wordt Mercurius’ beschouwende monoloog
over de staat van het onderwijs vervangen door een beschrijving van Psyche’s
dood (V.5).39 De bekritiseerde passage uit V.6 zelf blijft onveranderd, maar
de omstandigheden worden verduidelijkt.

Verder zou Gnapheus de wet en het evangelie door elkaar halen, en zo het
katholicisme met het lutheranisme verwarren.40 Een enigszins vergelijkbare
aanklacht is dat Gnapheus zou verkondigen dat een goede christen het ver-
dient om gerechtvaardigd en herboren te worden. Gnapheus zou er dus van
overtuigd zijn dat de eigen verdiensten (werkheiligheid en goede werken) bij-
dragen aan de rechtvaardiging,41 terwijl ‘het een rooms-katholieke dwaling is
om te verkondigen dat werken voor de rechtvaardiging uitgaan, daar noch het
begin, noch het midden, noch het einde van de rechtvaardiging afhangt van
enige voorwaarde van werken’.42

Ook laat Gnapheus in Morosophus het gesproken woord, dat wil zeggen
de preek van een geschoolde geestelijke, achterwege. Daarmee ontkent hij de
waarde die door lutheranen aan het gesproken woord of de preek tijdens de
dienst gehecht wordt.43 Tevens vervangt hij het gesproken, uiterlijke woord,
zoals eerder opgemerkt is, door het inwendige woord waartoe elke individu-
ele gelovige toegang heeft, waardoor ze niet langer afhankelijk zijn van een

39Gnapheus, Hypocrisis (1544), fol. E4v. Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. E8v-F1r.
40Deze aanklacht wordt uitgewerkt in 8.5. Zie ook Demoed, ‘Morality of Hypocrisy’. Het is een

ietwat vreemde beschuldiging omdat Hypocrisis de katholieke werkheiligheid en het vertrouwen
op eigen verdiensten en goede werken juist verwerpt.

41Staphylus beweert namelijk dat Gnapheus’ personages Philocalus en Theophilus (Grieks voor
mensen die het goede en God liefhebben), enkel en alleen omdat ze ‘goede mannen’ (boni viri)
zijn ‘van godswege door Sophia (het goddelijke woord) bezield en herboren worden’.

42Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 2r.
Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
II II

Papisticus est error [...] statu-
ere quod iustificationem praece-
dant opera quaedam merentia re-
generationis principium, quia nec
finis nec medium, nec principium
iustificationis ex ulla pendet ope-
rum conditione.

Moro. A3 C2 Gnapheus fingit personas, quae
quia sint Philocali, Theophili, hoc
est, boni viri, ideoque divinitus
a Sophia, hoc est verbo divi-
no afflentur atque regenerentur,
quemadmodum morosophus fabu-
la testator.

Gnapheus, Morosophus, fol. A3r, C2v.
43Zie paragraaf 2.2.2.
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geschoolde geestelijkheid, die hen een bepaalde interpretatie oplegt.44

Ware geloofspunten.
Nr. 3.
Het is dopers te stellen dat het innerlijke woord doordringt in het
menselijk hart zonder het gesproken woord, of liever de woorden
van een sprekend schepsel, zoals de hele Heilige Schrift en de kerk
altijd hebben geleerd.
Onware geloofspunten van Gnapheus.
Nr. 3.
Gnapheus neemt duidelijk afstand van het gesproken woord in het
pamflet tegen de bisschop van Pomesanien. Ook in Morosophus
beeldt hij zich in dat goddelijke wijsheid door bezieling, zonder enig
woord van een prediker het hart van Philocalus, Theophilus, Euty-
chus, en Sophrona binnendringt. In margine: Zie Morosophus, fol.
C3, D geheel, D2, E2; Hypocrisis fol. 71; Contra Speratum, fol.
45.45

Dit was het paradoxale punt van Morosophus.46 Het inwendige woord of god-
delijke inspiratie is nadrukkelijk aanwezig in de komedie: in II.4 worden de
‘hemelse lessen’ van Sophia voor iedereen zichtbaar op het toneel ‘ingeblazen’,
in de andere scènes wordt er naderhand over verteld door personages.47 In het
vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat Gnapheus de werking van het inwendi-
ge woord in overeenstemming probeert te brengen met het lutherse uiterlijke
woord.48 Sophia is een allegorische personificatie van het Evangelie. Zij stelt
het uiterlijke woord of de preek voor, en daarom mag zij haar volgelingen in-
spireren. Het innerlijke woord kan niet bestaan zonder het uiterlijke woord.

44Voor dit spiritualistische element in Morosophus, zie ook paragraaf 7.5.4.
45Staphylus, Gegenüberstellung von Articuli Veri und Articuli falsi Gnaphei, fol. 1v-2r:

Articuli veri Articuli falsi Gnaphei.
III III

Anabaptisticum est affirmare,
quod verbum spirituale penetret
in corda hominum sine verbo vo-
cali, seu voce creaturae loquentis,
quemadmodum tota scriptura
et omnium temporum ecclesia
testantur.

Morosophos C. 3. to-
tum D. D. 2 E 2 Hipo.
71 Contra Sper. 45

Gnapheus aperte negat Verbum
vocale in libro contra Episcopum
Pomezaniensem. Item in Moro-
sopho fingit divinam sapientiam
afflatu penetrare in corda Philoca-
li, Theophili, Eutichi, Sophronae,
nulla adhibita voce concionatoris.

.

Het pamflet tegen bisschop Speratus (liber contra Episcopum Pomezaniensem; Contra Spera-
tum) is het aan Gnapheus toegeschreven Apologetica responsio Hollandorum (1536). Het is niet
overgeleverd. Zie ook noot 23.

46Zie paragraaf 7.5.4. Het verbaast me niets dat Staphylus Morosophus aanstootgevend vond,
maar het is me niet duidelijk wat Staphylus op folio 71 van Hypocrisis over het uiterlijke of
inwendige woord opgemerkt kan hebben.

47Zie paragraaf 7.5.4.
48Zie paragraaf 7.5.1. Zie ook Demoed, ‘Theatre in Court’.
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Alleen het uiterlijke woord, het Evangelie, mag binnendringen in het hart van
de mensen. Ook al lijkt Staphylus op de hoogte van de allegorische betekenis
van Sophia,49 in zijn verdediging beroept Gnapheus zich niet op de allegorische
betekenis van Sophia en God’s Wijsheid.

8.5 Antilogia (1551) en de herdruk van Hypocrisis (1564)

Voor zijn Antilogia neemt Gnapheus slechts twee aanklachten uit de ruime
voorraad die hem door Staphylus geboden wordt. Voor Morosophus kiest hij
het verwijt dat hij het gesproken woord of de preek opzettelijk weglaat; voor
Hypocrisis dat hij geen onderscheid maakt tussen wet en evangelie. Waar-
schijnlijk waren deze twee beschuldigingen het gemakkelijkst te ontkrachten.
In elk geval gebruikt en weerlegt hij precies dezelfde aantijgingen in de op-
drachtbrief bij de herdruk van Hypocrisis.50

In het tweede bedrijf van de komedie Morosophus, voer ik Sophia
ten tonele die haar grieven kenbaar maakt middels een gefingeerde
toespraak. Zij openbaart zichzelf na deze scène helemaal en met
liefde aan mensen als Philocalus en Theophilus. Daarbij heeft zij
natuurlijk haar sofisten-mantel, bontgekleurd en bevlekt met me-
ningen, uitgetrokken en naast zich neer gelegd.51

Op grond hiervan merkt deze strenge criticus van andermans werk,
zonder rekening te houden met wat voorafgaat of wat volgt, zeer
scherp op dat ik het ambt van prediking aan de kant zet en alle
vrome mensen naar de profetieën van ketters drijf. Terwijl in de
ontknoping van dit stuk, nadat de verkondiging van de apostolische
Theophilus op alle kruisingen en splitsingen openlijk heeft geklon-
ken, iedereen opgeroepen wordt zich te bekeren, en dit terwijl hij
deze woorden uit de heilige schrift herhaalt: ‘Kom tot inkeer, kom
tot inkeer, (want) het koninkrijk van de hemel is nabij’.52 Nadat
hij deze uitspraak gehoord heeft, wordt Morosophus op betere ge-
dachten gebracht.

49Zie paragraaf 7.5.4.
50Zie paragraaf 9.6.
51De scholastieke theologen werden in polemische geschriften van de hand van humanisten vaak

vereenzelvigd met sofisten. Zie paragraaf 5.4. Zie ook Rummel, Humanist-Scholastic Debate, p.
5, 19, 63. De passage bevat ook informatie over het kostuum van Sophia. Het lijkt te gaan om
een mantel waarop woorden of teksten geschreven zijn? Of het is een vlekkerige mantel, wat de
imperfectie van de meningen symboliseert.

52Mat 3:2, 4:17; Hand 2:38. De Vulgaat heeft paenitentiam agite; Gnapheus resipiscite, zoals
Erasmus heeft in zijn uitgave van het Nieuwe Testament, zijn Enchiridion militis christiani, De
libero arbitrio en Moriae Encomium.
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Wat kun je hier anders uit opmaken, dan de domheid van mijn
valse aanklager Staphylus: of hij begrijpt niet wat de aard van de
poëzie is, uit onwetendheid, of hij doet alsof hij het niet begrijpt,
uit sluwheid.53

Gnapheus geeft de lezers van Antilogia een voorbeeld uit Morosophus waar
ontegenzeglijk sprake is van de werking van het uiterlijke woord en het ambt
van prediking. Hij zwijgt wijselijk over de passages waarin duidelijk sprake is
van het innerlijke woord en goddelijke bezieling.

Voor Hypocrisis gaat Gnapheus, zoals gezegd, nader in op de beschuldiging
dat hij de leerstelling van wet en evangelie niet duidelijk liet uitkomen.54

Hier werpt Staphylus mij weer een valse beschuldiging voor de voe-
ten, dat ik bij de bekering van Psyche voorbijga aan de angst die de
wet inboezemt en haar kracht. Terwijl het eerste bedrijf van deze
komedie toch laat zien dat zij door de angst voor haar geweten,
de vrees voor het goddelijke oordeel, de herinnering aan haar opge-
biechte zonden, na veel heftig gekerm, gehuil, onrustig heen en weer
geloop, angstaanvallen en besluiteloze jammerklachten, bijna haar
toevlucht neemt tot de strikken die Alecto voor haar geknoopt had,
waarmee zij zichzelf ook daadwerkelijk had opgehangen, als zij niet
teruggeroepen was van haar wanhoop door een ingeving van haar
Beschermengel.

Wie durft mij hier te zeggen dat ik de kracht van de wet achterwege
gelaten heb in een Psyche die zo klaaglijk en deerniswekkend is?55

53Gnapheus, Antilogia, fol. C5v-C6r: ‘In Morosophi fabula actu secundo, Sophiam ipsam
suam calamitatem deplorantem per prosopopoeiam introduco, quae quia Philocalis et Theophilis
post scenam sese totam aperit lubens, excusso videlicet et abiecto pallio quo circumdata erat,
Sophistico, multis opinionum maculis variegato, hinc quidem acutus alieni scripti Aristarchus
colligit (non putatis iis, quae vel antecedunt, vel consequuntur) me vocalis verbi ministerium
e medio tollere, et pios omneis ad fanaticorum hominum revelationes mittere: cum tamen in
eiusdem fabulae catastrophe, Theophili Apostolici viri praeconio in compitis et triviis propalam
edito, ad resipiscentiam vocentur omnes, idque, ingeminatis hisce evangelii vocibus: Resipiscite,
resipiscite, appropinquabit regnum coelorum. Qua voce audita, Morosophus ille ad meliorem
mentem convertitur.

Quid hinc aliud quaeso, quam stupiditatem calumniatoris mei Staphyli colligas: ut qui, quae
poëseos sit ratio, aut per inscitiam non videat, aut per calumniam videre dissimulet’.

54Zie paragraaf 9.4.3 en 8.5. Zie ook Beutel, Luther Handbuch, p. 370 en Lohse, Martin
Luther , p. 154-155, 164-165.

55Gnapheus, Antilogia, fol. C6rv: ‘Hic mihi rursum id calumniatur Staphylus, quod legis ter-
rorem eiusque vim in conversione Psyches praetermiserim: cum tamen illa ex terrore conscientiae,
metu divini iudicii, et peccati admissi memoria post multos gravissimos gemitus, flectus, trepida-
tiones, anxietates, dubias querelas, tantum non ad laqueos quos illi Alecto ipsa nexuerat, eiusdem
Comoediae actum primo confugere exhibeatur, quibus et se pensilem fecisset, nisi a desperatione
Genii boni instinctu fuisset revocata.

Quis hic mihi dicet legis vim in tam querula tamque deplorata Psyche praetermissam?
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Gnapheus betrekt de opvoeringspraktijk erbij: hij legt uit wat de handelingen
die de acteur Psyche op het toneel uitvoert te betekenen hebben en met welke
theologische dogma’s ze samenvallen.56 Hij zou later hetzelfde doen in de
opdrachtbrief bij de herdruk.

Waarom beeft de zondares Psyche als een riet op het moment van
het dreigende oordeel, wanneer zij de woede van haar God om de
zonde ingezien heeft? Waarom is zij zo bang en wordt zij zo aan
het wankelen gebracht, dat zij meer dan eens verstijft van angst en
haar wangen nat worden van tranen.

Is dat niet precies wat mensen doen, wanneer zij bij zichzelf de
kracht van de veroordelende wet gewaarworden en zich echt bewust
worden van hun zonden? Wie durft te ontkennen dat ik hier de
leer van de wet, de woede van God vanwege de zonde zichtbaar
maak, wanneer het ongelukkige geweten zijn angst en verdriet laat
zien, omdat het de wet begrepen heeft, precies zoals wij hier zien
gebeuren.57

Gnapheus verweerde zich door te stellen dat hij misschien niet het gebruike-
lijke theologische jargon bezigt in zijn literaire werk, maar dat er wel degelijk
lutherse dogma’s uitgebeeld worden: Psyche’s jammerklachten, angsten, ver-
driet, vrees voor het oordeel en haar poging tot zelfmoord beelden de angst
uit, die de wet en de rechtvaardige God de gelovige inboezemen.58

Laat de valse aanklager Staphylus nu z’n gang maar gaan, laat
hem maar concluderen uit het feit dat ik niet met zoveel woorden
[gesproken heb] over de veroordelende wet, die laat zien wat zondig
is en die woede in ons, mensen, die nog niet voor God herboren zijn,
oproept, dat ik een goed voorbeeld ben van juist deze zaak, dat wil
zeggen, dat ik nooit de kracht van de wet laat zien.

Alsof het een zonde is om te verzuimen de leer van wet en Evangelie
niet op alle mogelijke plaatsen naar de letter in te proppen en te

56Staphylus heeft nooit een opvoering van Hypocrisis bijgewoond, hij heeft alleen de gedrukte
tekst doorgelezen. Ramakers liet zien dat het lezen van een toneelstuk vaak leidt tot andere
interpretaties dan wanneer een opvoering bijgewoond wordt, omdat de omstandigheden verschillen
en het visuele element ontbreekt. Ramakers, ‘In utramque partem vel in plures’, p. 207-208.

57Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A3rvfol. A4rv: ‘Quid, quod ad instan[t]is iudicii horam
peccatrix Psyche (animadversa Dei ipsius ira adversus peccatum) usqueadeo trepidat, terretur, et
concutitur, ut et stupescat identidem, et genua illi labascant prae formidine?

An non haec sunt hominis, agnoscentis in seipso vim legis damnatricis et re vera sentientis
peccatum? Quis mihi negabit, doctrinam legis, iram Dei adversus peccatum ibi patefacere, ubi
anxietatem et dolores suos multifariam prodit misera conscientia, hoc est, lex intellecta, quemad-
modum ĥıc fieri videmus?’

58In paragraaf 9.4.3 zal ik laten zien dat ook de troostende werking van het evangelie uitgebeeld
wordt en dat tevens andere lutherse leerstellingen een plaats krijgen in Hypocrisis.
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stampen tot je er ziek van wordt, omdat de catechismus het nu
eenmaal voorschrijft.59

Op deze manier maakt Gnapheus duidelijk dat hij niet, zoals Staphylus be-
weerde, expres voorbijgaat aan belangrijke lutherse leerstellingen. Hij geeft
tekst en uitleg en laat zien dat hij in zijn tragikomedie het lutheranisme wel
degelijk aanprijst.

8.6 Conclusie

Staphylus had van alles aan te merken op Morosophus en Hypocrisis. Volgens
Klappers model van beperkte effecten had een strikt lutherse lezer als hij
alleen dat wat met zijn eigen opvattingen overeenkomt moeten waarnemen
en onthouden. Maar hij ziet zelfs radicale denkbeelden waar ze niet zijn.
Wellicht omdat hij de auteur graag wil betrappen op andere, niet-lutherse
denkbeelden. Staphylus’ benaderde de toneelstukken niet vanuit zijn lutherse
achtergrond (wat hem immuun zou moeten maken voor andere denkbeelden),
maar vanuit het vooroordeel dat Gnapheus een ketter was. Gnapheus ontkent
in alle toonaarden dat hij er dissidente opvattingen opna hield. Hij claimt
onschuldig veroordeeld te zijn en wijt zijn excommunicatie en verbanning aan
de jaloezie en nijd van zijn collega’s.

Ik heb laten zien dat Staphylus’ afkeurende opmerkingen op het eerste
gezicht en in detail misschien doorslaggevend lijken, maar bij nadere beschou-
wing blijken zij vaak ongegrond. Gnapheus beweert dat Staphylus hem ervan
beschuldigt expres lutherse leerstellingen achterwege te laten, omdat hij geen
gebruik maakt van de gebruikelijke jargon dat lutherse denkbeelden duidt.
Gnapheus legt zijn lezers uit dat de begrippen wel uitgebeeld worden. In
Hypocrisis worden inderdaad wel degelijk lutherse dogma’s verkondigd. Dit
drama bleek vanuit luthers oogpunt onschadelijk.

Morosophus is een stuk minder onschuldig. Daar lijkt Gnapheus zich ter-
dege van bewust. Hij gaat bijvoorbeeld niet in op de beschuldiging dat het
toneelstuk spiritualistische en doperse elementen bevat (het inwendige woord
of goddelijke bezieling), alsof hij er niet de aandacht op wil vestigen. Al heb
ik erop gewezen dat Gnapheus de bezieling door de Geest in overeenstemming
probeerde te brengen met de lutherse dogmatiek, daarmee was de komedie

59Gnapheus, Hypocrisis (1564), fol. A4v: ‘Eat nunc calumniator Staphylus, et ex eo, quod legis
damnatricis, ostendentis peccatum, et per hoc iram in nobis nondum Deo renatis hominibus ope-
rantis non ita disertis verbis, colligat, me rei quoque ipsius specimen, hoc est, vim legis nusquam
exhibuisse.

Quasi piaculare sit, legis et Evangelii doctrinam omnibus adeo locis ex Catechismi praescripto,
ad verbum non infarsisse, et ad nauseam usque inculcasse’.
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niet meteen een orthodox luthers toneelstuk. Ook moet het kwaad bloed gezet
hebben, dat Gnapheus zich met het toneelstuk mengde in de controverse tus-
sen de strikte lutherane in Koningsbergen en de spiritualisten en Nederlandse
geloofsvluchtelingen. Hij maakte Reiche uit voor dronkelap, wat de haat die
de man voor hem voelt - volgens Gnapheus in zijn Antilogia onverklaarbaar -
toch een redelijk gegronde reden geeft.60

Al worden Gnapheus’ toneelstukken in de acht aanklachten vaak aange-
haald in de marges, en al komen ze ook in Scriptum, een werk dat volgt op de
acht aanklachten en Gnapheus’ apologie, uitgebreid aan de orde, als bewijsma-
teriaal schijnen ze uiteindelijk toch niet steekhoudend geweest te zijn: ‘Toen
mijn tegenstander inzag, dat door mijn eenvoudige weerlegging, al was die ter
plekke gëımproviseerd, zijn valse aanklachten blootgelegd werden en aan het
licht kwamen, liet hij ook mijn literaire werk voor wat het was’.61 In de officiële
excommunicatie wordt er inderdaad met geen woord gerept over de toneelstuk-
ken. Dergelijke lucubratiunculae, ‘niemendalletjes die ’s nachts bij kaarslicht
geschreven worden’, vormden blijkbaar toch geen serieuze bewijslast.

60In paragraaf 7.4 bleek dat alleen zijn lutherse collega’s het moesten ontgelden; de sacramen-
tariër Hoen en andere dissidenten prijst Gnapheus juist in het bijwerk van Morosophus. Ook is
hij vol lof over de hertog van Oost-Pruisen zelf, die lang tolerantie voorstond ten opzichte van
dissidente gelovigen, en de hovelingen die met de strikte lutheranen rivaliseerden.

61Gnapheus, Antilogia, fol. C6v: ‘Cum viderat adversarius, calumnias suas, extemporali quam-
quam mea confutatiuncula ita detegi, et in lucem dari; lucubrationes illas missas fecit, atque sub
haec libellum’.
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