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Landss zaken
Eenn inleiding
Inn het woelige tijdvak van de Nederlandse Opstand riepen de Staten van
Hollandd geregeld ad hoe-commissies in het leven ter voorbereiding of
uitvoeringg van besluiten. Al vóór 1572 was dit de gewoonte geweest,
maarr de on2ekere jaren die volgden op de 'Eerste Vrije
Statenvergadering'' (Dordrecht, juli 1572) boden het commissiewezen een
extraa stimulans. De plenaire vergadering van de Staten kende vaak een
moei2amee besluitvorming. Ad hoe-commissies lieten zich daarentegen
opp korte termijn bijeenroepen, waardoor het optreden van de Staten aan
flexibiliteitflexibiliteit en daadkracht won. Er was improvisatie mogelijk doordat de
instructiee aan de commissieleden zich gemakkelijk liet schikken naar de
vereistenn van het moment. 1 In deze studie staan twee bijzondere ad hoecommissiess centraal die als zodanig niet eerder zijn herkend. Zij hebben
betrekkingg op een tweetal geruchtmakende godsdienstgesprekken tussen
Dirckk Volckertszoon Coornhert (1522-1590) en de vooraanstaande
gereformeerdee predikanten Crusius (ook bekend als Arent Cornelisz.,
1547-1605),, Reginaldus Donteclock (ca. 1545-na 1611) en Adrianus
Saraviaa (ca. 1532-1613).2 Deze openbare debatten vonden plaats in
Leiden,, op 14 en 15 april 1578, en in Den Haag, van 27 oktober tot 3
novemberr en van 28 november tot 1 december 1583.
Inn één belangrijk opzicht weken de commissies voor deze
godsdienstgesprekkenn af van andere ad hoe-commissies van de Staten.
Zijj hadden betrekking op de godsdienst, terwijl het merendeel van de
commissiess zich toelegde op zaken van militair, fiscaal en bestuurlijk
belang.33 Het was niet eerder vertoond dat de Staten zich rechtstreeks
bemoeidenn met theologische controverses, laat staan dat hiertoe ad hoecommissiess werden ingesteld. De totstandkoming van de openbare
twistgesprekkenn in Leiden en Den Haag wijst dan ook op een politieke
betekeniss van het theologische debat in deze periode. Hoewel Coornhert
enn zijn tijdgenoten stellig een 'politieke' en een 'kerkelijke' machtssfeer
onderscheidden,, was de moderne scheiding tussen kerk en staat hun
geheell vreemd. In de zorg om de eendracht van het land waren politieke
enn godsdienstige zaken immers niet los van elkaar te zien. Zo diende de

11

j . W . K o o p m a n s , De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van bun juncties en
organisatieorganisatie in de periode 1544-1588 (Den Haag 1990) 91-93, 199.
*"" Crusius is de gelatiniseerde v o r m van de familienaam 'Kroese'.
33
K o o p m a n s , De Staten van Holland, 199-200.
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regeringg het algemene welzijn door de prediking van het ware christelijke
gelooff te bevorderen.
Dee godsdienstpolitiek van de Staten is nog weinig bestudeerd.
J.W.. Koopmans geeft in zijn overzichtsstudie naar de ontwikkeling van
ditt bestuursorgaan tijdens de Opstand een aantal voorbeelden van de
werkzaamheidd van de Staten op religieus terrein. Daarmee waren vooral
praktischee zaken gemoeid, zoals de verdeling van de kerkgebouwen en
dee betaling van de predikanten. Ook was het de taak van de Staten
'toezichtt te houden en te fungeren als opperste rechter in geschillen'. De
bemoeieniss van de Staten met godsdienstige controverses waarin critici
vann buiten de kerk een rol speelden, zoals de kwestie-Coornhert, laat hij
onbenoemd. .
Doordatt gereformeerde predikanten zich in hun brieven nogal
kritischh hebben uitgelaten over een gebrek aan steun van overheidswege,
iss een weinig rooskleurig beeld ontstaan van de verhouding tussen kerk
enn staat in de vroege periode van de Opstand. In 1579 verzuchtte de
Amsterdamsee predikant Johannes Kuchlinus (1545-1606) bijvoorbeeld
datt de overheid niets ondernam tegen het monster Coornhert. Zijn
collegaa Thomas Tilius (ca. 1534-1590) schreef in 1582: 'Soo veel als de
kerkenn discipline belanght, de Staten en sullen geen goet garen daeraff
spinnen.' 66 Moet de algemene conclusie nu luiden dat de overheid de
publiekee kerk amper heeft gesteund, behalve in financieel opzicht?
Dee historicus Andrew Pettegree doet deze interpretatie van de
klaagbrievenn van predikanten af als oppervlakkig. Hun sombere
bespiegelingenn moeten niet al te letterlijk worden genomen. De
onderlingee band tussen kerk en staat zou volgens Pettegree meer
aandachtt verdienen. 7 Deze relatie was nauw verbonden met de politieke
enn godsdienstige ontwikkelingen die tegenwoordig te boek staan als de
Nederlandsee Opstand.

44

Ibidem, 159-163.
Kuchlinus aan Crusius, 11 oktober 1579: 'Mi d o m i n e frater, quam care haec
monstraa a magistratu superiori tolerantur'. Brieven uit onderscheidene kerkelijke archieven.
).].).]. van Toorenenbergen ed., W M V , serie III deel V (Utrecht 1885) 241.
66
Tilius aan Crusius, 17 juli 1582, A.A. van Schelven ed., 'Briefwisseling van Thomas
Tilius',, BMHG
55 (1934) 119-175, aldaar 164. D e onderhandelingen tussen
predikantenn en regenten over de kerkorde verliepen inderdaad moeizaam: Philip
Benedict,, Chris/'s churches purely reformed: a social histor)' of Calvinism (New Haven 2002)
192-195. .
77
Andrew Pettegree, 'Coming to terms with victory: the upbuilding of a Calvinist
churchh in Holland, 1572-1590' in: Andrew Pettegree, Alastair D u k e , Gillian Lewis
ed.,, Calvinism in Europe, 1540-1620 (Cambridge 1994) 160-180, aldaar 180.
55
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Dee radicalisering van de Opstand tegen de Spaanse vorst vanaf
aprill 1572, toen de watergeuzen zich meester maakten van Den Briel,
dreeff opstandelingen en gereformeerde predikanten nader tot elkaar. De
anti-katholiekee sentimenten van deze laats ten maakten hen tot
betrouwbaree 'hoeders' van de Opstand tegen Filips II, die zich opwierp
alss de door God aangestelde verdediger van de hegemonie van de
rooms-kaa tholieke kerk. Vanaf 1567 hadden hecht georganiseerde
predikantenn in ballingschap reeds hun trouw bewezen als financiers en
inspiratorss van de strijd van Oranje. Hun achterban in Holland was
echterr vooralsnog zeer klein; de overgrote meerderheid van de bevolking
—— waaronder velen die in meer of mindere mate sympathiseerden met het
protestantsee gedachtegoed — beschouwde zichzelf nog altijd als katholiek
off onthield zich van een keuze in godsdienstzaken. Na 1572 viel de
minderheidspositiee van de gereformeerde kerk moeilijk te rijmen met de
noodzaakk de steun van de gehele bevolking te mobiliseren voor de
Opstand.. De politiek van godsdienstvrijheid waartoe Oranje en de Staten
tijdenstijdens hun eerste officiële samenkomst in Dordrecht besloten, strandde
inn 1573 met het verbod op de openbare uitoefening van de katholieke
eredienstt in Holland. Nu de godsdienstige eenheid voorlopig was
verbroken,, rees de vraag hoe de eendracht in deze tijd van oorlog alsnog
behoudenn kon blijven. En vooral: welke rol was hierbij weggelegd voor
dee gereformeerde kerk?
Zolangg historici zich blindstaren op een aantal losse uitspraken
vann predikanten over het gebrek aan daadkracht van de Staten,
bijvoorbeeldd bij de invoering van een kerkorde (corpus disciplinaè), blijft de
betekeniss van de gereformeerde kerk als publieke kerk verhuld. Haar
statuss van door de overheid gesteunde, officiële kerk ontsteeg immers
kwestiess van organisatorische aard. Deze studie wil licht werpen op de
godsdienstpolitiekk van de Staten, die was gebaseerd op een bijzondere
verhoudingg van de overheid tot de gereformeerde kerk. Juist de
legitimeringlegitimering van deze kerk als algemene, publieke kerk — een onderneming
vann politieke en theologische betekenis tegelijkertijd - zal de
voornaamstee doelstelling blijken van de godsdienstgesprekken in Leiden
enn Den Haag.
Dee godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag zorgden voor
spektakel.. De debatten vonden plaats in openbare ruimten en brachten
veell mensen op de been. Het publiek moet op beide gelegenheden met
spanningg hebben uitgezien naar een debat waarin de gevreesde
polemicuss Coornhert zou aantreden. Deze stond bekend om zijn
scherpee tong en giftige pen. Zijn kritiek bracht onrust teweeg onder
gereformeerdee predikanten, die zich voortdurend moesten bezinnen op
eenn passend weerwoord. Volgens sommigen van hen was het echter
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vergeefss argumenteren tegen de overstelpende hoeveelheid drogredenen
diee Coornhert te berde bracht. Niettemin moest de predikant Werner
Helmichiuss (1551-1608) in 1584 wel toegeven dat Coornherts ellenlange
betogenn een voor de gereformeerde kerk ongunstige uitwerking hadden
opp het oordeel van de bevolking in godsdienstige kwesties.
Overr de receptie van Coornherts tallo2e publicaties zijn weinig
gegevenss voorhanden. Oplagecijfers ontbreken, en het lezerspubliek is
vann onbekende omvang en vrijwel naamloos. Dat gereformeerde
predikantenn zich grote zorgen maakten over het optreden van
Coornhert,, rechtvaardigt de algemene uitspraak dat zijn geschriften
weerklankk vonden. Daarbij dreigt echter de nietszeggendheid van een
cirkelredenering.. Immers, het belang van Coornhert wordt verklaard uit
dee bezorgdheid van de predikanten, en vice versa. Uit de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag valt op te maken dat het
conflictt tussen Coornhert en de predikanten ook door derden een groot
belangg werd toegekend. De Staten van Holland hielden nauwlettend in
dee gaten hoe deze strijd zich ontwikkelde. Hun bemoeienis bij het
zoekenn naar een oplossing voor het meningsverschil werd door geen van
dee partijen als ongewoon, of zelfs onrechtmatig beschouwd.
Eenn vluchtige blik op het oeuvre van Coornhert, na zijn dood
bijeengebrachtt in drie kloeke folianten, maakt duidelijk dat zijn
auteurschapp in een aantal opzichten uitzonderlijk is geweest. Slechts
weinigenn hebben gedurfd op papier standpunten te verkondigen die niet
strooktenn met de politiek van de Staten. Coornhert stelde daarbij thema's
aann de orde die het fundament raakten van de politiek-godsdienstige
orde.. Was de gereformeerde kerk ook de ware kerk? En kon zij het
algemenee welzijn bevorderen? Ook naar de vorm biedt het werk van
Coornhertt aanknopingspunten om tot een inschatting van zijn betekenis
alss polemicus te komen. Hij schreef in de volkstaal, in zijn tijd nog altijd
zeerr ongebruikelijk wanneer 'geleerde' onderwerpen in het geding waren.
Voortss hanteerde Coornhert een redeneerstijl die kraakheldere
argumentatiee met retorische slagkracht verenigde. Hij richtte zich
rechtstreekss tot zijn publiek, nam zijn lezers bij de hand en verduidelijkte
ookk voor de minder geschoolden onder hen de kern van de discussie.
Zijnn potentiële lezerspubliek was in ieder geval groot.

88

Helmichius aan Crusius, 26 maart 1584: '[...] et suis sophismatibus etiam optima et
solidissimaa vestra scripta rhetoricando eludet, iudiciaque plebeiorum, qui lectionis et
argumentorumm prolixitate ac multitudine facile obruuntur ac confunduntur, h o c
m o d oo facilius intricabit et suspendet.' Uneven uit onderscheidene kerkelijke archieven. H . Q .
Janssenn en J.J. van Toorenenbergen ed., W M V , serie III deel IV (Utrecht 1880).
99
D.V. Coornhert, Wenken, waervan eenige noyt voor desen gedruct %yn (Amsterdam 1633).

15 5

Dee jonge predikanten Crusius en Donteclock, die in het Leidse
godsdienstgesprekk tegenover Coornhert stelling namen, waren mannen
vann naam.10 Vooral Crusius speelde in deze periode een belangrijke rol
bijbij de opbouw van een gereformeerde kerkorganisatie, wat hem de
bijnaamm 'de Paus van Delft' opleverde. 11 In 1581 zou hij als voorzitter
vann de synode van Middelburg een sleutelpositie innemen. Bij het
godsdienstgesprekk in Den Haag maakte het Delftse tweetal plaats voor
dee vermaarde theoloog Saravia. Deze aanvaardde in 1582 — op
uitnodigingg van Oranje — een betrekking in Leiden, maar zou een
buitenstaanderr blijven in de kring van Hollandse predikanten.
Dee betrokkenheid van een keur van overheidsdienaren —
vertegenwoordigerss van de Staten, stedelijke regenten en leden van het
Hoff van Holland en de Hoge Raad - bij het godsdienstgesprek in Den
Haagg ontnam deze bijeenkomst iedere zweem van vrijblijvendheid. Ook
hett debat in Leiden stond onder leiding van vooraanstaande juristen, die
hunn sporen in het landsbestuur hadden verdiend. Er kon geen
misverstandd over bestaan dat men bij deze godsdienstgesprekken getuige
wass van de afwikkeling van een landszaak.
Dee term 'landszaak' verwijst naar een aangelegenheid van
algemeenn belang. Vanzelfsprekend brachten de Staten van Holland de
godsdienstgesprekkenn in verband met hun streven de ere Gods te
dienen,, maar zij voegden uitdrukkelijk toe dat de debatten eveneens de
rustt in het land moesten veiligstellen, de godsdienstige eenheid
bevorderenn en de autoriteit van de regering bevestigen.13 Ook de
predikantenn meenden met hun optreden in Leiden en Den Haag het
algemenee welzijn ('het ghemeene beste') te dienen. Zij wilden in 1583
hunn leer voor 'de gantsche werldt' verantwoorden, omdat de overheid
hett ware geloof - tijdens de Opstand met het bloed van martelaren
bezegeldd — dreigde te verkwanselen. 14 In 1583 bediende Coornhert zich
inn een brief aan Nicolaas van der Laan (ca. 1520-1584), afgevaardigde

100

NNBW IV, 480-484; BWPGN 5, 264-270; Lexicon 4, 104-107 (Crusius); NNBW
V I I I ,, 412-414; BWPGN 2, 537-547; Lexicon!, 173-176 (Donteclock).
111
A.Ph.F. Wouters, Kieuw en ongesgen. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland
1572-16211572-1621 1, De nieuwe kerk (Delft 1994) 17.
122
R.H. Bremmer, 'De nationale synode van Middelburg (1581): politieke
achtergrondenn van kerkelijke besluitvorming' in: J.P. van D o o r e n ed., De nationale
synodesynode te Middelburg (Middelburg 1981) 1-55.
133
Commissie voor het godsdienstgesprek in D e n Haag, N A , Staten van Holland
(StvH),, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583.
144
Rekest van Crusius, Donteclock en Saravia aan de Staten van Holland, augustus
1583,, G A D , Archief van de Hervormde Gemeente te Delft (Hervormde Gem.) inv.
nr.. 636.
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vann de stad Haarlem naar de Statenvergadering, letterlijk van de term
'landszaak'' ('landtsake'). Onlangs had hij felle kritiek geuit op de
Heidelbergsee Catechismus, die inmiddels een belangrijke plaats innam in
hett gereformeerde geloofsleven. Coornhert beschouwde het debat over
dezee Catechismus als een landszaak, want met deze kwestie was de
'eeuwighee saligheydt of verderfnisse van menich duysent zielen' gemoeid. 13
Inn Holland zijn het Leidse en Haagse godsdienstgesprek enig in
hunn soort geweest. Vroege vaderlandse historieschrijvers zoals Pieter
Cornelisz.. Bor (1559-1635), Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647) en
Geeraertt Brandt (1626-1685) maakten reeds melding van deze
opmerkelijkee bijeenkomsten.16 Het op het eerste gezicht uitzonderlijke
karakterr van de debatten valt echter te relativeren door een vergelijking
mett het buitenland. Godsdienstgesprekken vonden in heel Europa
plaats,, van Polen tot Poissy. Zij stonden in de traditie van de
academischee disputatie, maar verruilden het academische voor het
politiekee forum. De organisatie van dit soort debatten nam tijdens de
Reformatiee een hoge vlucht. In een wereld van godsdienstige twist en
tweespaltt bood het godsdienstgesprek de mogelijkheid om via een streng
geordendee gedachtewisseling een oplossing te bereiken in godsdienstige
controverses.. Veelal stond de uitkomst van de besprekingen bij voorbaat
vastt en bracht het godsdienstgesprek de nodige legitimering voor
veranderingenn op godsdienstig terrein. Ook werden debatten
georganiseerdd waarin de partijen naar een schikking zochten, opdat de
rustt in het land kon terugkeren.17
Dee keuze voor een bepaalde gespreksvorm, van beslissende
betekeniss voor de uitkomst van de besprekingen, lag in handen van de
voorzitterr van het debat. In het Leidse en Haagse godsdienstgesprek
voerdenn de commissarissen van de Staten van Holland de regie. Hun
handelwijzee was overeenkomstig het streven van de Staten naar herstel
vann de godsdienstige eenheid onder de aegis van een sterke,
gezaghebbendee publieke kerk. Doordat in Holland de gewetensvrijheid
onaangetastt bleef, was het mogelijk — weliswaar privé - een ander geloof
aann te hangen dan van overheidswege werd voorgestaan. Van een
zogenoemdee 'multiconfessionele' samenleving was echter geen sprake.
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Graven-hagheGraven-haghe in Hollandt, anno 1583 (Gouda 1617) 11.
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druk;; Amsterdam 1677) 885; G. Brandt, Historie der reformatie en andere kerkelijke
geschiedenissen,geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden I (2e druk; Amsterdam 1677) 693-697.
177
Zie p. 77-81.

17 7

Dee gereformeerde kerk domineerde niet als primus inter pares, maar
eigendee zich de status toe van katholieke (universele) kerk Gods. Als
zodanigg wist zij zich door de Staten beschermd. Tegen deze achtergrond
zall hier aandacht worden geschonken aan de betekenis van de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag, waarbij hun
ontstaansgeschiedeniss en grillige verloop telkens een apart hoofdstuk
toekomt. .
Dee controverse tussen Coornhert en de predikanten begon in het
voorjaarr van 1577 op ogenschijnlijk bescheiden wijze, met een sindsdien
weinigg opgemerkte brief van Coornhert aan Tilius.18 Het driebladige
geschriftjee ontketende een omvangrijke polemiek over de aard van de
waree kerk, die aanleiding zou geven tot het Leidse godsdienstgesprek. Na
afloopp van dit debat zetten Coornhert en de predikanten hun
pennenstrijdd voort. In 1582 zorgde opnieuw een geschrift van Coornhert
voorr veel rumoer. 19 Dit gedrukte traktaat, waarin de auteur de
Heidelbergsee Catechismus als onbijbels verwierp, stond ter discussie
tijdenstijdens het godsdienstgesprek in Den Haag.
Coornhertvorserss hebben zich amper verwonderd over de
totstandkomingg van de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag.
Dee debatten zouden onafwendbaar zijn geweest, zodra Coornhert ervoor
kooss zijn kritiek op de gereformeerde kerk te ventileren. Zo is althans de
implicietee
veronderstelling
in
hun
werk.20
Voorts
bestaat
overeenstemmingg over de betekenis van de debatten als uitdrukking van
Coornhertss veelgeprezen streven naar tolerantie tegenover een als
repressieff geduide gereformeerde kerk.21 Dit moet verklaren waarom
dezee dissidente figuur toch de gelegenheid kreeg zich in Leiden en Den
Haagg in het openbaar uit te spreken over geloofskwesties. Hoofdstuk
tweee presenteert een historiografische analyse, waarin de tekortkomingen
vann deze zienswijze worden aangewezen en toegelicht. In aansluiting op
hett werk van een aantal Duitse historici, verdedigt deze studie een andere
kijkk
op
de
godsdienstgesprekken.
Niet
het
veronderstelde
Coornhertiaansee verdraagzaamheidsideaal, maar de belangen van de
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Statenn van Holland en de publieke kerk waren in Leiden en Den Haag
vann doorslaggevende betekenis.
Dee Staten en de predikanten maakten gezamenlijk plannen voor
hett Leidse en Haagse godsdienstgesprek, maar deze waren niet altijd
evenn gemakkelijk in de praktijk te brengen. Zo kostte het grote moeite
mett Coornhert overeenstemming te bereiken over de te hanteren vorm
vann de godsdienstgesprekken. Voor de organisatie van een formeel
openbaarr debat bestond geen draaiboek, en er waren vele varianten
denkbaar.. De formulering van de gespreksonderwerpen {status quaestionis)
enn de vaststelling van de rolverdeling tussen de partijen, die beide aan het
debatt voorafgingen, waren van doorslaggevend belang voor de uitkomst
vann de besprekingen. In de voorbesprekingen neigde dan ook geen van
beidee partijen tot inschikkelijkheid.
Ookk de voorzichtige houding van de Staten was een
complicerendee factor in de aanloop tot de debatten. De regering
koesterdee in principe grote reserves tegenover het godsdienstig
disputeren.. Deze afhoudendheid kwam voort uit vrees; de Staten
beschouwdenn godsdienstige twistgesprekken als bedreiging voor de
openbaree orde. Naarmate de controverse met Coornhert echter in
toenemendee mate onrust zaaide, won het inzicht veld dat met een
godsdienstgesprekk wellicht meer te winnen dan te verliezen viel. Ook de
Statenn wilden het conflict tussen de predikanten en Coornhert uit de
wereldd helpen. Een land in oorlog kon zich nu eenmaal geen
binnenlandsee onrust permitteren.
Dee hoofdstukken drie en vijf werpen licht op de voorgeschiedenis
vann de debatten in Leiden en Den Haag, die beide uiterst moeizaam van
dee grond kwamen.
Dee vraag naar de betekenis van de godsdienstgesprekken in Leiden en
Denn Haag als ad hoe-commissies van de Staten, geeft niet alleen
aanleidingg tot een onderzoek naar de gebeurtenissen voorafgaand aan de
debatten,, maar vereist ook een precieze duiding van de besprekingen
zelf.. In dit laatste schuilt een mogelijke verklaring voor de beperkte
belangstellingg van (kerk)historici voor deze debatten tot nu toe. Vanwege
dee strikt theologische onderwerpkeuze vormen de acta van de
godsdienstgesprekkenn op het eerste gezicht minder geschikt
onderzoeksmateriaall voor de historicus. Bovendien domineert in het
kerkhistorischee onderzoek inmiddels een multidisciplinaire aanpak,
waardoorr ook theologen minder geneigd zijn uitvoerig aandacht te
schenkenn aan historische dogmatiek. Deze behoort tot de 'traditionele'
kerkgeschiedenis,, waarin 'grote denkers' en 'de kerk als instituut'
voorwerpp van onderzoek zijn. Tegenwoordig geeft cultuurhistorisch
onderzoekk naar het godsdienstig leven in de meest brede zin van het
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woord,, de toon aan."~ De haarkloverijen van zestiende-eeuwse theologen
zijnzijn letterlijk en figuurlijk uit de tijd.
Hett is echter nog maar de vraag of een analyse van de
besprekingenn in Leiden en Den Haag gebaat zou zijn bij een exclusief
historisch-dogmatischee
benadering,
die
zich
voor
de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag vooral zou moeten
toespitsenn op kwesties van exegese. Weliswaar is het nodig de bijbelse
grondslagg van de argumentatie van de deelnemers te bezien, maar een al
tee eenzijdige gerichtheid op kwesties van bijbelse hermeneutiek zou de
aandachtt wegnemen van het doel van de besprekingen. Zowel Coornhert
alss de predikanten spraken met een publiek voor ogen, namelijk de
aanwezigenn bij het debat en de latere lezers van de handelingen, die in
gedruktee vorm grote verspreiding zouden kunnen vinden. Een betoog
wass inderdaad des te meer gezaghebbend wanneer deze aantoonbaar op
eenn veelheid van bijbelplaatsen berustte. Overtuigingskracht vereiste
echterr meer, namelijk retorische kwaliteit. Het publiek moest zich
kunnenn laten meeslepen door de woorden van de spreker. Daartoe was
volgenss Augustinus in zijn De doctrina christiana meer nodig dan alleen
steekhoudendee argumentatie. Hij wees erop dat sprekers vooral een
emotioneleemotionele reactie moesten zien los te maken bij hun toehoorders. 23
Hett voornaamste doel van Coornhert en de predikanten in Leiden
enn Den Haag was zich te positioneren als vertegenwoordigers van het
waree geloof, en dientengevolge beschermers van het algemene welzijn.
O mm de gunst van het publiek te winnen, zetten zij ad hominemargumentenn in, maar ook andere retorische technieken werden tijdens de
besprekingenn toegepast. De felle aanklachten van Coornhert werkten op
hett gemoed van de luisteraars, en de verzoeningsstrategie van Saravia
danktee haar effect voornamelijk aan de kalmerende uitwerking van zijn
woorden.. Bovendien richtten de sprekers zich bewust op theologische
kwestiess die in het geloofsleven van velen een belangrijke rol speelden.
Hunn retorische strategie moet dan ook niet worden uitgelegd als
kunstmatig,, alsof zij hun theologische argumentatie hebben willen
opsmukkenn of zelfs van een valse schijn hebben willen voorzien.
Integendeel,, vorm en inhoud waren een geheel. Ook de zuiverheid van
2222
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dee argumentatie van de sprekers droeg bij aan het beoogde retorische
effect:: het bevorderen van de ontvankelijkheid van de toehoorders voor
dee gepresenteerde geloofswaarheden.
Omm recht te doen aan het politieke gewicht van verreweg de
meestee zestiende-eeuwse theologische debatten, onderscheidt de
theoloogg Alister McGrath de werking van een 'secundaire hermeneutiek'
bijj godsdienstgesprekken. 24 Theologen lieten zich onverminderd leiden
doorr het sola scriptura-principe, maar dat neemt niet weg dat ook politieke
omstandighedenn het verloop van theologische debatten dicteerden. 25
McGrathh wijst op de vroegste godsdienstgesprekken in Zurich (1523),
waarinn het stadsbestuur in principe bepaalde welke uitleg van de Bijbel
dee juiste was.26 De Staten van Holland achtten zich daartoe onbevoegd.
Desondankss was hun bemoeienis met de orde van het debat niet minder
vann invloed op de uitkomst van de besprekingen, zoals wordt
beschrevenn in de hoofdstukken vier en zes.
Tenn slotte is nog een korte verantwoording op zijn plaats voor mijn
gebruikk van de term 'godsdienstgesprek'. Deze benaming is niet
contemporain.. In de late zestiende eeuw werd in Holland onder andere
gesprokenn over 'disputatie' en 'colloquium' ('tsamenspreeckinge').
Destijdss werden deze benamingen door elkaar gebruikt; heden ten dage
onderscheidenn historici verschillende betekenissen. 27 In navolging van de
historicaa Marion Hollerbach, die spreekt over Religionsgesprache, hanteer ik
dee term 'godsdienstgesprek' als overkoepelende term. Omdat het
begripp 'disputatie' inmiddels is ingeburgerd in de Coornhertliteratuur ligt
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daarnaastt de term 'politieke disputatie', zoals geïntroduceerd door Bernd
Moeller,, voor de hand. Het Leidse godsdienstgesprek valt geheel
binnenn het kader van Moellers definitie van een 'politieke disputatie'. Het
Haagsee godsdienstgesprek sloeg echter in de allerlaatste fase van de
voorbesprekingenn om van een 'politieke disputatie' naar een debat
waarinn de predikant Saravia een schikking met Coornhert voor ogen
stond.. Om deze reden is het nauwkeuriger te spreken over
godsdienstgesprekkenn wanneer het Leidse en Haagse debat in één adem
wordenn genoemd.
Ookk de term 'katholiek' kan voor verwarring zorgen. Coornhert
enn de predikanten hanteerden de term 'roomsch', maar deze is hier
vanwegee haar overwegend pejoratieve betekenis achterwege gelaten.
Wanneerr de term 'katholiek' wordt gebruikt in de betekenis van
'universeel'' zal dit expliciet worden gemaakt. Omdat eveneens
verwarringg bestaat over de betekenis van de begrippen 'calvinist' en
'calvinisme',, worden deze hier vermeden. 30 De term 'gereformeerd'
verdientt de voorkeur, als verwijzing naar een kerk en een leer die ook
destijdss als 'gereformeerd' bekend stonden.
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Polemiekk in oorlogstijd
Omm de publieke kerk

Brievenn en pamfletten
Hett partijdige karakter van de brieven en pamfletten die ten grondslag
liggenn aan deze studie, springt meteen in het oog. De vijandschap tussen
Coornhertt en de gereformeerde predikanten bepaalde niet alleen de
toonzettingg van deze teksten, maar was ook de voornaamste reden voor
dee totstandkoming ervan. Toch is een evenwichtige interpretatie van de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag mogelijk. Deze berust op
eenn zorgvuldige weergave van de standpunten van zowel Coornhert als
dee predikanten, en aanvullend bronnenonderzoek in overheidsarchieven.
Dee rol van de Staten van Holland bij de totstandkoming van de debatten
wass van doorslaggevende betekenis. Relevante brieven en pamfletten
moetenn dan ook steeds tegen de achtergrond van officiële
besluitvormingg worden bestudeerd.
D ee uitvoerige correspondentie van vooraanstaande predikanten
zoalss Tilius, Crusius en Hendrik van der Corput (1536-1601) maakt het
mogelijkk de kwestie-Coornhert te relateren aan de moeizame opbouw
vann een gereformeerde kerk in Holland. 1 Pas in 1582 zouden de
predikantenn zich in de strijd tegen Coornhert bedienen van het gedrukte
woord.. De Leidse theoloog Lambertus Danaeus (ca. 1530-1595) bracht
inn dat jaar een pamflet in omloop waarin hij felle kritiek formuleerde op
eenn brief van Coornhert. Deze brief, gericht aan een anononieme
correspondent,, moet enige tijd in gekopieerde vorm hebben
gecirculeerd.22 Het onderscheid tussen (hand)geschreven en gedrukte
werkenn valt dan ook niet te beschouwen als een verschil tussen
geschriftenn voor privégebruik en werken voor publieke consumptie. Ook
handgeschrevenn traktaten, en brieven in het bijzonder, werden vaak met
eenn groter publiek voor ogen opgesteld. De polemiek tussen de
predikantenn en Coornhert omvatte van 1577 tot 1582 een uitwisseling
vann handschriften. Niettemin ontsteeg deze controverse de kleine kring
11
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vann actieve polemici en dreigde zij zelfs de openbare orde in gevaar te
brengen.. Van groot belang was daarbij de mondelinge verspreiding van
ideeën,, die met veel roddel en achterklap gepaard ging. De predikanten
bestredenn Coornhert vanaf de kansel, wat het geroezemoes op straat
steedss opnieuw aanwakkerde.
Hoewell ook Coornhert zich in deze mondelinge strijd niet
onbetuigdd liet, ontbrak het hem aan een forum of 'spreekgestoelte'.
Vanaff 1567 verbleef hij bovendien herhaaldelijk in ballingschap,
waardoorr hij van zijn publiek verwijderd raakte. Alleen via drukwerk kon
hijhij gelovigen in Holland nog voor de gereformeerde kerk waarschuwen.
Hijj nam dan ook zijn toevlucht tot het pamflet, een genre dat deze man
'mett een aangeboren vermogen om tegen te spreken' uitstekend paste. 3
Immers,, per definitie maakten pamfletten onderdeel uit van een strijd
omm het eigen gelijk.4 In 1572 verscheen van Coornherts hand het eerste,
vlammendee vlugschrift tegen de gereformeerde kerk in Holland. Toch
stondd Coornhert al langer bekend als vijand van het gereformeerde
geloof.. Niemand minder dan Calvijn nam reeds in 1562 aanstoot aan één
vann zijn geschriften.5
Tweee pamfletten in het bijzonder zijn relevant voor de reconstructie van
dee godsdiensgesprekken in Leiden en Den Haag: Vande Ijeydtsche disputatie
warachtighwarachtigh verhael (1583) en Disputatie over den Catechismus van Hejdelbergh
(1617).66 Zij vormen de enige weerslag van de acta van de besprekingen.
Dee overlevering van het Leidse en Haagse protocol is namelijk
uitsluitendd via Coornhert verlopen, wat de betrouwbaarheid van deze
stukkenn op het eerste gezicht natuurlijk niet verhoogt. De pamfletten
getuigenn immers van een specifieke interpretatie van de debatten.
Coornhertt beschouwde de godsdienstgesprekken als voorbode van een
aanstaandee politiek van geloofsvervolging. Met de publicatie van
bovengenoemdee traktaten, waarvan de laatste pas na de dood van de
33
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auteurr werd gedrukt, beoogden
Coornhert
en zijn latere
belangenbehartigerss deze zienswijze kracht bij te zetten. In hoeverre is
opp basis van deze eenzijdige bronnen een verantwoorde historische
reconstructiee van de godsdienstgesprekken mogelijk?
Dee veronderstelling is gerechtvaardigd dat Coornhert de
protocollenn van de besprekingen onveranderd in zijn brochures heeft
opgenomen.. Hij wijst er uitdrukkelijk op dat de notarissen die bij de
besprekingenn aanwezig waren, de acta hebben geautoriseerd. Zij
ondertekendenn de stukken dagelijks na afloop van de besprekingen. Het
ligtt niet voor de hand dat Coornhert - die in 1566 als 'notaris publycq'
hadd genotuleerd bij een godsdienstgesprek in Haarlem en die nog altijd
alss notaris werkzaam was - in dergelijke officiële stukken wijzigingen
aanbracht. 77 Er waren verscheidene versies van de protocollen in omloop
zodatt zijn vals spel zou zijn opgemerkt, wat zijn geloofwaardigheid
ernstigg had kunnen schaden. Coornhert deed juist opvallend veel moeite
beschuldigingenn van deze aard te voorkomen, door in zijn pamfletten de
officiëlee acta van het debat duidelijk van zijn commentaar op de
besprekingenn te scheiden.
Dee pamfletten laten een geraffineerde werkwijze zien. Coornhert
brachtt de acta van het Leidse godsdienstgesprek eerst in handschrift in
omloop.. Daarbij was het voor de lezer gemakkelijk onderscheid te
makenn tussen de acta en Coornherts commentaar, dat op losse blaadjes
wass tussengevoegd. 8 In gedrukte vorm is het onderscheid nog altijd
zichtbaar.. Coornhert maakte gebruik van glossen of gaf duidelijk aan
wanneerr de acta plaatsmaakten voor zijn commentaar. Het pamflet naar
aanleidingg van het Haagse godsdienstgesprek kwam pas na Coornherts
overlijdenn in omloop. De beheerders van zijn nalatenschap brachten
stukkenn met betrekking tot het godsdienstgesprek, inclusief de acta, bij
elkaar.. Zo kon de lezer van dit pamflet uit een aantal brieven en
verzoekschriftenn van Coornhert gemakkelijk afleiden wat diens
persoonlijkee kijk op de debatten was geweest en op welke manier hij op
zijnn beurt de formele acta van de besprekingen moest duiden.
Minstenss zo veel aandacht zal hier uitgaan naar de zienswijze van
dee predikanten. Ook zij verkondigden hun standpunten in pamfletten.
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Mett hun geschriften oefenden zij soms rechtstreeks invloed uit op de
politiekk van de Staten. Dat valt op te maken uit een vergelijking van
verscheidenee handschriften uit het gemeentearchief van Delft, onder
anderee een memorie aan Nicolaas van der Laan, met een aantal resoluties
vann de Staten van Holland. 10 Dit bronnenmateriaal laat ook zien dat
Coornhertss verslaglegging van de toedracht tot de debatten in Leiden en
Denn Haag onvolledig is geweest. Hij verzweeg sommige gebeurtenissen
omm zijn eigen rol gunstiger te kunnen voorstellen. Deze studie plaatst
dann ook kanttekeningen bij het werk van historici die zich kritiekloos
voegenn naar het (onbetrouwbare) oordeel van Coornhert. Daarmee kiest
zijj echter geen partij in de polemiek van destijds.
Hett bronnenmateriaal geeft weinig persoonlijke informatie over de
deelnemerss aan de godsdienstgesprekken. Hooguit getuigen het aantal en
dee omvang van hun geschriften — in het bijzonder de ellenlange
handgeschrevenn traktaten - van hun grote gedrevenheid in het
bevechtenn van hun theologische gelijk. Zowel Coornhert als de
predikantenn waren onvermoeibaar. Zij polemiseerden in hun vrije tijd,
naastt hun dagelijkse werkzaamheden als respectievelijk notaris en lokale
zielzorgers.. Hun deelname aan de godsdienstgesprekken legde een zware
drukk op hun tijd, waarover zij zich regelmatig beklaagden.
O pp het eerste gezicht was het grootste verschil tussen de partijen
gelegenn in de omstandigheden waaronder zij werkten. De omvangrijke
collectiess brieven van de predikanten Tilius, Crusius en Saravia laat zien
datt zij beschikten over een wijdvertakt netwerk van correspondenten. Zij
haddenn hun opleiding deels in het buitenland genoten, onder andere in
Heidelberg,, en waren geziene figuren in gereformeerde kring. Zo
onderhieldenn zij een nauwe band met de hofpredikers van Oranje, die op
hunn beurt gemakkelijk toegang hadden tot vertrouwelingen van de Prins,
zoalss Filips van Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) en Adriaan van
derMijle(1538-1590). 11 1
Coornhert,, daarentegen, stond alleen. Tenminste, met zijn
herhaaldelijkee verwijzingen naar de strijd van David tegen Goliath, had
hijj graag deze indruk gewekt. Hij beklemtoonde dat hij als eenling de
strijdd moest aanbinden tegen een hecht bondgenootschap van
predikanten,, dat ook nog eens op de steun van de Staten kon rekenen.
Dee 'gereformeerde' pamfletten, remonstranties en rekesten die een rol
speeldenn in de controverse met Coornhert, kwamen inderdaad voort uit
100
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dee samenwerking tussen de Delftse predikanten Tilius, Crusius en
Donteclock.. Nadat Tilius in 1579 in Antwerpen werd beroepen, kwam
eenn einde aan zijn directe betrokkenheid bij de kwestie-Coornhert; aan
dee vooravond van het Haagse godsdienstgesprek bracht Saravia — een
theoloogg van internationale statuur - echter de nodige versterking.
Crusiuss en Donteclock suggereerden na afloop van het Haagse
godsdienstgesprekk dat Coornhert een zekere status ontleende aan zijn —
naarr eigen 2eggen - eenzame positie. Als autodidact zou hij de grote
geleerdee Saravia een lesje hebben geleerd, terwijl deze laatste bovendien
dee hulp had kunnen inroepen van zijn twee assistenten Crusius en
Donteclock.. De omvangrijke correspondentie van Coornhert laat echter
zienn dat zijn positie minder geïsoleerd was dan hij vriend en vijand wilde
doenn geloven.
Onder zijn correspondenten bevonden zich
vooraanstaandee regenten en geleerden, zoals Dirck van Egmond van der
Nieuburghh (1537-1596), lid van de Hoge Raad, en Cornelis de Groot
(1546-1610),, professor in de rechtsgeleerdheid te Leiden. O o k
Coornhertss 'ongeleerdheid' valt te relativeren, hoewel hij inderdaad een
formelee scholing ontbeerde. Als vertaler van klassieke werken begon hij
mett enkele vrienden een drukkkerij in Haarlem, en als graveur werkte hij
samenn met Maarten van Heemskerck (1498-1574), die hij ideeën aan de
handd deed voor diens religieuze voorstellingen. 13 Zijn werkzaamheden
alss notaris verschaften hem intussen een vast inkomen. In 1562 trad hij
aann als stadssecretaris van Haarlem. In deze functie ontmoette hij leiders
vann de Opstand, onder wie Oranje.
Zowell Coornhert als de predikanten bewogen zich in een omvangrijk
netwerkk van broodheren en sympathisanten. Het blijft echter moeilijk
preciezee uitspraken te doen over de omvang van hun achterban. In de
afgelopenn decennia is veel aandacht uitgegaan naar de langzame opbouw
vann de gereformeerde kerk en haar geringe aantal lidmaten in de late
zestiendee en vroege zeventiende eeuw; over de zogenoemde liefhebbers
—— gelovigen die de gereformeerde eredienst bijwoonden, maar niet aan
hett avondmaal deelnamen - is weinig cijfermateriaal voorhanden. 14 Wel
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beschikkenn we — bij hoge uitzondering — over kwantitatieve gegevens
omtrentt het eerdergenoemde pamflet van Danaeus. De historicus Olivier
Fatioo meldt dat van dit traktaatje ongeveer 1000 exemplaren zijn
gedrukt. 155 Dit zou overeenkomen met de beramingen van zijn collega
Craigg Harline, die in het algemeen spreekt over 1000 tot 1250 stuks per
oplage.. Omdat een pamflet verscheidene lezers kende en bovendien vaak
inn herdruk verscheen, hanteert Harline voor de zeventiende eeuw een
factorr 50 (per exemplaar) bij de bepaling van het uiteindelijk
lezerspubliek.166 Vermoedelijk is dit getal lager voor de zestiende eeuw,
vanwegee het kleinere aantal geletterden.
Overr de oplagecijfers van de talrijke pamfletten van Coornhert is
nietss bekend, zodat slechts kan worden gegist naar het bereik van zijn
geschriften.. De Delftse kerkenraadsnotulen vermelden weliswaar een
aantall gevallen van bestraffing wegens openlijke steun aan de ideeën van
Coornhert,, maar deze acta laten geen verders trekkende (kwantitatieve)
uitsprakenn toe vanwege hun geringe representativiteit.17 Bovendien was
eenn beschuldiging van 'coornhertisme' weinig specifiek. Predikanten
hanteerdenn de term 'coornhertist' als tamelijk algemeen scheldwoord,
zoalss
zij
ook
spraken
over
libertijnen',
'pelagianen'
en
'schwenckfeldianen'. 188 Donteclock omschreef de medestanders van
Coornhertt en de Duitse spiritualist Sebastiaan Franck (1499-1542) in
16088 als 'de aldergrootste secte, die hier te lande te vinden is'. Ook deze
woordenn bieden echter weinig zekerheid over het precieze aantal
zogenoemdee 'coornhertisten'.
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Ookk al was Coornhert vermoedelijk niet verstoken van
sympathisanten,, zijn optreden was in wezen solistisch van aard. Zijn
eigenzinnigheidd openbaarde zich al op vroege leeftijd, toen Coornhert de
afkeuringg van zijn moeder trotseerde om op 17-jarige leeftijd met zijn
geliefdee Cornelia ('Neeltje') Symonsdochter te kunnen trouwen. 20
Coornhertt was een onruststoker, maar het zou onjuist zijn hem 'slechts'
alss querulant te beschouwen. Hij bevocht de gereformeerde predikanten
opp hun eigen terrein en slaagde erin theologen van naam in het nauw te
drijvenn op basis van gedegen argumentatie. Tevens was hij goed op de
hoogtee van de levendige theologische discussies van zijn tijd, maar
voeldee zich met geen enkele kerk verwant. Coornhert beschouwde de
katholiekee kerk als de enige ware kerk, hoewel hij ook deze kerk
gecorrumpeerdd achtte. D e mis woonde hij echter niet langer bij;
kerkelijkee ceremonies droegen volgens hem niet bij aan de zaligwording
vann de mens.
Vaakk is Coornhert afgeschilderd als een in kerkelijk opzicht
verweesdee figuur. Hij zou deel uitmaken van de 'stiefkinderen van het
christendom',, de 'chrétiens sans église', die 'noch Rome, noch Geneve'
wenstenn te volgen."1 Hierin stond hij overigens niet alleen. In de
Nederlandenn bestond in de late zestiende eeuw een grote groep van
zogenoemdee neutrales of onbeslisten, ruwweg de helft van de bevolking,
diee geen geloofskeuze wilde of kon maken. 22 Wanneer daaruit de
conclusiee wordt getrokken dat Coornhert de 'uiterlijke' kerk geen of zeer
weinigg belang toekende, is sprake van een al te eenzijdige oriëntatie op
zijnn 'spiritualistische' denken. 23 Coornhert stond middenin het
strijdgewoell van zijn tijd, waarin het vraagstuk van de 'uiterlijke' kerk een
belangrijkee plaats innam. De zichtbare gemeente Gods was voor hem
well degelijk van belang.

H.F.K.. van Nierop, 'Coornherts huwelijk: een bijdrage tot zijn biografie', BA1GN
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Onrustigee tijden
Dee godsdienstgesprekken in Leiden (1578) en Den Haag (1583) vonden
plaatss temidden van grote onrust. Juist in de2e jaren radicaliseerde de
Opstandd tegen Filips II. 24 In de loop van 1577 werd duidelijk dat de
Pacificatiee van Gent (1576)23, als basis voor herstel van de rust en orde in
dee Nederlanden, geen stand kon houden. Dit vredesverbond tussen de
rebellerendee gewesten Holland en Zeeland en de Staten-Generaal viel uit
elkaarr onder druk van de militaire successen van de nieuwe landvoogd
Donn Juan. Diens inname van de citadel Namen in juli 1577 dreef het
conflictt wederom op de spits. 'Toen D o n Juan de vrede verbrak, was de
Pacificatiee in principe mislukt', aldus Woltjer.26 De afgezanten van de
Staten-Generaall hadden zich in Gent nog verzoenend opgesteld
tegenoverr de vertegenwoordigers van de rebellerende — én protestantse —
gewestenn Holland en Zeeland. Aan deze verzoeningsgezindheid kwam
eenn einde zodra de Pacificatie dreigde uit te monden in een gewapende
strijdd tegen D o n Juan. 27
Naarmatee de strijd zich verhardde - het Statenleger werd in januari
15788 een nederlaag toegebracht bij Gembloers - zagen ook meer
gematigdee lieden in de Staten-Generaal zich tot een partijkeuze
gedwongen.. Een meerderheid weigerde de wapens op te nemen tegen de
vertegenwoordigerr van de Spaanse vorst aan de zijde van een
protestantsee bondgenoot, tegen wie zij een groot wantrouwen koesterde.
Ditt wantrouwen was overigens wederzijds.28 Een scheiding van wegen
bleekk in militair opzicht onafwendbaar. In 1579 vestigde de Unie van
Utrechtt zich tegenover de Unie van Atrecht. Deze militaire
bondgenootschappenn waren bedoeld als tijdelijk, totdat de eenheid in de
Nederlandenn zou zijn hersteld. De gods dienstregeling die in de Unie van
Utrechtt lag besloten, was dan ook voorlopig. In Holland en Zeeland
behieldd de gereformeerde religie haar exclusieve status, maar bleef het
principee van gewetensvrijheid onaangetast; de overige gewesten konden
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dee godsdienstkwestie naar eigen inzicht schikken of kiezen voor een
godsdienstvredee volgens het ontwerp van Oranje. Een dergelijke formele
regelingg zou — onder bepaalde voorwaarden — zowel katholieken als
protestantenn godsdienstvrijheid garanderen. 29
Voorr de Staten van Holland stonden de jaren na het einde van de
Pacificatiee in het teken van een dreigende inval van vijandelijke troepen.
Dee zegetocht van Alexander Farnese (prins van Parma), een kundig
strateegg en slim diplomaat, in noordelijke richting baarde de Hollanders
vanaff 1579 grote zorgen. Het succes van de Opstand was fragiel; over de
uitkomstt van de burgeroorlog die in de Nederlanden woedde, viel niets
mett zekerheid te zeggen.
Zowell de gereformeerde predikanten als Coornhert pasten in hun
polemiserenn enige zelfcensuur toe met het oog op de onrust in het land.
Althans,, zij meenden enige voorzichtigheid in acht te moeten nemen. In
dee praktijk liep de polemiek niettemin vaak hoog op. In september 1579
leekk het volgens de Dordtse predikant Van der Corput desondanks
onverstandigg te reageren op een nieuwste provocatie van Coornhert in
dee vorm van een 'sendtbrieP aan de predikanten Crusius en Donteclock.
'Uwee antwoirt was wel recht', schreef Van der Corput aan Crusius, 'doch
dochtt ons met te scherpen woorden gestelt, ende besondere nyet
diendendee tot deser rijt'.30 Inmiddels hadden de Staten Coornhert
verbodenn nog te publiceren over godsdienstige aangelegenheden. O m
dezee reden was het volgens Van der Corput onverstandig Coornhert van
repliekk te dienen en 'turbatie te gheven'. 31 De predikant adviseerde de
autoriteitt van de Staten in te zetten. In een briefje aan Coornhert moest
wordenn uiteengezet dat de predikanten weliswaar bereid waren hem te
antwoorden,, maar dat de voortgang van de polemiek niet te rijmen viel
mett de maatregelen van de Staten.32
Eenn felle reactie van de predikanten op de geschriften van
Coornhertt kon afbreuk doen aan hun relatie met de Staten, die weinig
warenn gediend van godsdienstige polemieken. Van der Corput raadde
Crusiuss dan ook aan de Staten te verwittigen van zijn bereidheid de
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pennenstrijdd met Coornhert te laten rusten. 33 De Staten moesten er van
doordrongenn raken dat de predikanten van goede wil waren en de rust in
hett land wilden bewaren. 34 Ook Coornhert besefte dat de openbare rust
enn orde, alsmede zijn betrekkingen tot de regering, van zijn kant geen al
tee kritische houding toestonden. In 1583 zou hij een pittige reactie op
eenn remonstrantie van de predikanten aan de Staten betreffende de
polemiekk hebben achtergehouden 'ten aanschou van de wichtighevdt des
handels'.. De persoonlijke strijd, uitgemond in één en al 'hatelickheyt',
dreigdee de overhand te krijgen. Coornhert was van mening dat het
theologischee debat, 'desen christelijcken handel', moest worden gevoerd
'mett christelijcken gemoeden'. 35 Hij probeerde voortdurend de
predikantenn de schuld in de schoenen te schuiven voor de manier
waaropp de pennenstrijd zich keer op keer tot een scheldpartij
ontwikkelde.. Zijn eigen reputatie wilde hij - mede tegenover de Staten schoonn houden.
Dee afkeer van de Staten van alle vormen van oproer was bekend.
Binnenlandsee onrust verzwakte het front tegen de vijand, hetgeen de
regeringg zich niet kon permitteren. Omdat een openbaar theologisch
debatt als licht ontvlambare materie werd beschouwd, zal het niet
verbazenn dat zowel Coornhert als de predikanten tegenover de Staten in
allee toonaarden ontkenden ook maar de geringste aanleiding te hebben
gegevenn tot het godsdienstgesprek in Leiden. Beide partijen wezen de
anderr als schuldige aan.36 Zelfs na een reeks van verbodsbepalingen van
overheidswegee tegen Coornhert bleef diens ontzag voor de autoriteit van
dee Staten onverminderd groot. In 1582 verscheurde hij op verzoek van
dee landsregering zelfs publiekelijk één van zijn traktaten.37 Hij wierp zich
opp als 'publieke persoon', als hoeder van de geloofs- en gewetensvrijheid
tenn dienste van zijn medemens, maar het recht van de Staten om zijn
eigenn vrijheid in te perken zou hij nooit openlijk betwisten. De autoriteit
vann de Staten stond buiten kijf.
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Nietteminn verweten de predikanten Coornhert dat hij het ge2ag
vann de Staten miskende. Zijn kritiek op de gereformeerde kerk
beschouwdenn zij als een aanval op de regering, die deze kerk immers als
publiekee kerk steunde. Toen Coornhert in 1579 een traktaat van de
predikantenn aangaande het onderscheid russen de wereldlijke en
kerkelijkee overheid bestempelde als 'lant-verderflijck', betichtte hij
daarmeee volgens de predikanten ook de Staten van 'indiscreetheijdt ende
onbedachtheijdt'. 388 Het traktaat was immers aan de Staten voorgelegd en
dezee hadden zich toen kennelijk onvoldoende rekenschap gegeven van
hett gevaarlijke karakter van het stuk.
Dee wijdverbreide angst en onzekerheid, als gevolg van de oorlog
inn de Nederlanden, maakte de tijd rijp voor verdachtmakingen en
insinuaties.. Van minstens zo groot gewicht — met het oog op de
onzekeree situatie in de Nederlanden - was dan ook de twijfel die de
predikantenn zaaiden over Coornherts trouw aan het vaderland. In 1572
zouu hij Holland 'ontrouwelijck' hebben verlaten en uit het buitenland
zouu hij voorts niet hebben nagelaten het vaderland in zijn geschriften te
bespotten. 411 In de ogen van de predikanten verzwakte Coornhert met
zijnn stemmingmakerij tegen de gereformeerde kerk het front tegen de
Spanjaarden.. Coornherts kritiek was koren op de molen van de
katholiekee vijand, lieten de predikanten in 1583 aan de Staten weten. 42
Nogg in 1581 had Coornhert zich als pleitbezorger van een groep
Haarlemsee katholieken bij de Staten aangediend. Hoewel de predikanten
Coornhertt moeilijk van 'roomse' sympathieën konden beschuldigen,
gezienn zijn afkeer van de paus en andere vormen van katholieke
'afgoderij',, brachten hun verwijten hem in een lastig parket. Met name na
388
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hett verraad van de Friese stadhouder Rennenberg in 1580 gold iedere
associatiee met het katholicisme als verdacht en waren complottheorieën
aann de orde van de dag.43 Herhaaldelijk sprak Coornhert zijn ongenoegen
uitt over de kwaadaardige 'kanselpraat' die wekelijks over hem werd
uitgestort. .
Vanzelfsprekendd ging ook Coornhert in de aanval. Evenals de
predikantenn verwees hij in zijn betoog naar de gespannen oorlogssituatie,
inn een poging de positie van zijn tegenstanders te verzwakken. De
predikantenn zouden de duur gekochte vrijheid te grabbel gooien en een
'Geneefschee inquisitie' willen instellen in een land dat lang had moeten
zuchtenn onder de pauselijke tirannie.44 Coornhert vreesde dat de
gereformeerdee predikanten misbruik zouden maken van hun
geprivilegieerdee positie als dienaren van de publieke kerk. Zij zouden
zichh goede leerlingen van Calvijn en Beza betonen en de Staten onder
drukk zetten om werk te maken van de vervolging van ketters. Toen de
predikantenn in 1579 zwart op wit43 stelden dat 'der overheydt ampt is
[...]] die gene die den uytterlijcken vrede der kercken verstooren [...] te
straffen',, reageerde Coornhert onthutst. W a n t my waerlijck hoogh
verwondert',, schreef hij de predikanten, 'dat ghyluyden sulcke
draconischee bloedt-wetten in den ghenadigen rijcke der goedertieren
Christi,, den Heeren Staten (ende dat noch in dese tijden) hebt derren
ii
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voorschrijvenn .
Mett zijn beschuldigingen raakte Coornhert een gevoelige snaar bij
dee predikanten. De terechtstelling van de Spaanse anti-trinitariër Michael
Servetuss (1511-1553) in Genève was een cause célèbrey die in Coornherts
tijdd veel debat had uitgelokt. Voor zijn tirade tegen de vermeende
bloeddorstigheidd van de gereformeerde predikanten moet Coornhert dan
ookk inspiratie hebben gevonden in de geschriften van Sebastiaan
Castellioo (1515-1563), die de terdoodveroordeling van Servetus en de
kettervervolgingg in het algemeen afkeurde.47 Coornhert speelde in op de
angstt onder de bevolking voor hernieuwd bloedvergieten. De vraag in
hoeverree deze angst was gebaseerd op een reële dreiging van
gereformeerdee kant, is lastig te beantwoorden. Het schrikbeeld van
Vann Nierop beschrijft een 'hysterische campagne [...] tegen vermeende
landverraders'' in Noord-Holland in 1575. Deze n a m het karakter aan van een
'heksenjacht'.. I lenk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en
rechtrecht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam 1999) 16.
Coornhert,, T rande Leydtsche disputatie, 114r].
433
In het bovengenoemde traktaat Kort ende schrijtmatigh gevoelen der kercke Christi (1579).
MM
'' Coornhert, Sendt-brief, 260v.
Hanss R. Guggisberg, Sebastian Castellio 1515-1563. Humanist und \rerteidiger der
religiósenreligiósen Toleran^im konjessionellen Zeitalter (Götüngen 1997) 80-106.
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geloofsvervolgingg was nog springlevend, ook onder gereformeerde
predikanten. 488 Zij ontkenden met klem dat zij wilden tornen aan de
gewetensvrijheidd of ketters ter dood wilden brengen. Bovendien
bepleittenn de predikanten alleen de bestraffing van ketters die in het
openbaarr stelling namen tegen de kerk.49 Deze nuances waren voor
Coornhertt onbelangrijk; zijn oordeel over de predikanten stond vast. Wel
moestt hij toegeven dat hij hierbij een bepaalde lezing veronderstelde van
eenn aantal weinig eenduidige formuleringen, waarbij hij verwees naar het
bovengenoemdee traktaat uit 1579. 'Hoe breet nu elck deser woorden by
denn geesten subtijl om bloedt te storten zijnde, uytghestreckt soude
worden,, kan elck omsichtigh mensche licht bedenckenV 0 In de praktijk
zoudenn de predikanten vrij spel hebben, aldus Coornhert.
Hett behoud van de eendracht van het land was voor zowel de
Statenn als de gereformeerde predikanten, maar ook voor Coornhert van
cruciaall belang. Als gevolg van twist en tweespalt onder de bevolking
zouu de Opstand alsnog kunnen falen. Daarbij duidden Coornhert en zijn
tijdgenotenn de toestand in het land op godsdienstige wijze. De
rampspoedd en ordeloosheid in de wereld om hem heen vatten zij op als
tekenenn van collectief gebrek aan godsvrucht. 51 De eendracht van het
landd vereiste een kerk en een regering wier gezag onbetwist was. Zowel
Coornhertt als de gereformeerde predikanten waren van dit besef
doordrongen.. Toch kwamen zij tot verschillende inzichten omtrent de
gewenstee godsdienstige ordening in Holland. Het debat spitste zich toe
opp de status van de gereformeerde kerk als publieke kerk.

Publiekk lichaam
Dee gereformeerde predikanten in Holland deelden in de grote
onzekerhedenn van hun tijd. Het lot van de gereformeerde kerk was nauw
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dede remonstrantie by de overicheyt van Leyden, aen de voors^ Heeren Staten ghedaen (Delft 1582)
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gekopppeldd aan het welslagen van de Opstand tegen het Spaanse gezag.3Inn de regel betekende de overgang van een Hollandse stad naar de zijde
vann de Opstand dat een gereformeerde predikant er de kansel kon
beklimmen. 333 De calvinisten van het eerste uur, verenigd in de
zogenoemdee 'kerken onder het kruis', werden op deze wijze voor hun
financiëlefinanciële en morele steun aan de opstandelingen beloond.
organisatiee van de calvinistische kerken in ballingschap legde de basis
voorr een gereformeerde, publieke kerk in Holland naar presbyteriaalsynodaall model vanaf 1572. 5 D Dat wil zeggen dat de lokale kerken
werdenn bestuurd door kerkenraden die zich op regionaal niveau
verenigdenn in classes en synodes. 6
Dee gereformeerde kerk in Holland functioneerde als 'publiek
lichaam'.. In de woorden van Van Deursen wist de overheid zich
verbondenn met de christelijke gereformeerde religie en erkende zij die
kerkk als de nationale manifestatie van die godsdienst. 37 De bescherming
vann de Staten ging niet uit naar een kleine minderheidskerk, maar naar
eenn kerk die het algemene welzijn diende. Voorzover deze kerk
'tolerantie'' van andersgelovigen predikte, was per definitie sprake van
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eenn inclusieve tolerantie. Dat wil zeggen dat 'dissidenten' binnen de kerk
moestenn worden geïncorporeerd. 58 Dit gold zelfs voor Coornhert. De
redenn voor zijn uitsluiting zochten de predikanten niet in eerste instantie
inn zijn theologische denkbeelden, maar in zijn genadeloze veroordeling
vann de gereformeerde kerk als sekte.39 Een onruststoker als Coornhert
viell moeilijk binnen huis te halen.
Dee universele pretentie van de gereformeerde kerk kenmerkte wel
degelijkk het optreden van haar 'dienaren', maar is geen onderdeel
gewordenn van het historische beeld. Daarin domineert de strijd tussen
pleitbezorgerss van een 'brede kerk', die als volkskerk aan alle burgers een
plekk kon bieden, en voorvechters van een 'smalle kerk', die een strenge
tuchtt hanteerde, hoge eisen stelde aan haar lidmaten en iedere vorm van
overheidsinmengingg afwees. De laatste 'partij' zou - zo besluiten
historicii gewoonlijk hun verhaal — zegevieren.60 Gemeten naar de
godsdienstigee verhoudingen in Holland viel op de 'algemene' status van
dee gereformeerde kerk inderdaad nogal wat af te dingen. De
minderheidspositiee van de gereformeerde kerk leek ver verwijderd van
dee idee van een universele kerk. Toch was het exclusivisme van een
theoloogg als Danaeus niet kenmerkend voor de Hollandse predikanten.
Hijj beschouwde de kerkelijke tucht als een derde kenmerk van de ware
kerkk {nota ecclesiae), naast de prediking van de ware leer en de juiste
bedieningg van de sacramenten. Fundamenteler nog was Danaeus'
voorstellingg van het verschil tussen de zichtbare kerk en de onzichtbare
kerkk (de gemeenschap van ware gelovigen) als een onderscheid per
accidem.^accidem.^ Dat wil zeggen dat de zichtbare kerk alleen in haar
verschijningsvormm verschilde van de onzichtbare kerk. Binnen haar
murenn zouden zich dus alle ware gelovigen moeten ophouden. De
Delftsee predikant Donteclock voelde zich ongemakkelijk bij deze
voorstellingg van zaken. Op een kladblaadje werkte hij zijn gedachten

Ookk Beza pleitte voor een kerk waarin ruimte was voor andersdenkende
protestanten.. H.A. Speelman, Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk (Kampen 1994)
215.. Graag dank ik prof. Woltjer voor deze verwijzing.
599
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2001)117-1777 , aldaar 123-124. Van Deursen voert in dit artikel zijn 'these' terug tot
dee jaren zeventig van de zestiende eeuw.
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Opp basis van een geoefend staaltje logisch redeneren stelde
Donteclockk dat Danaeus' visie op de onzichtbare kerk, als ware zij een
groepjee uitverkorenen binnen de zichtbare kerk, niet te verenigen was
mett Danaeus' visie op de zichtbare kerk als duidelijk afgebakend
instituut.. In zijn aantekeningen blijft het onuitgesproken, maar in feite
pleittee Donteclock voor het redden van de zichtbare kerk als herkenbaar
bakenn ten koste van een duidelijk omlijnd beeld van de mogelijke
uitverkorenenn (de ware gelovigen). Dezen konden zich evengoed buiten
dee zichtbare kerk ophouden, hetgeen in Danaeus' ecclesiologie was
uitgesloten.. In zijn korte reactie op de visie van Danaeus gaf Donteclock
eenn blauwdruk voor het ecclesiologische denken van de Hollandse
predikanten.. Zij verdedigden een duidelijk herkenbare zichtbare kerk,
maarr stelden dat buiten deze kerk nog altijd vele ware gelovigen te
vindenn waren.
Hett protestantse geloof werd van overheidswege niet
opgedrongen. 633 Veeleer was sprake van een opvallende discrepantie
tussenn de exclusieve status van de gereformeerde kerk en haar geringe
aanhangg onder de bevolking. 64 In 1587 betrof het aandeel van de
gereformeerdenn onder de Hollandse bevolking nog altijd minder dan tien
procent. 655 Godsdienstige pluriformiteit en een gebrek aan sturing Van
bovenaP,, door een wereldlijk heerser of overheidsorgaan, waren de
wezenskenmerkenn geweest van de Reformatie in de Nederlanden. Ook
dee gereformeerde kerk was Van onderop' ontstaan, wat haar na 1572 nog
altijdd parten speelde want zij bleef een kwetsbare minderheidskerk. Als
aanduidingg voor deze kerk is de term 'publieke kerk' in zwang geraakt,
waarmeee zij nadrukkelijk wordt onderscheiden van een staatskerk die
immerss iedere burger tot lidmaatschap verplichtte.66
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Alastairr Duke spreekt van 'het ambivalente gezicht van het
calvinismee in de Nederlanden'. Enerzijds vervulde de gereformeerde
kerkk een publieke rol. Haar kwam het recht toe huwelijken te sluiten en
kinderenn te dopen, ongeacht de godsdienstige denominatie van het
bruidspaarr of de ouders van de dopeling. Gereformeerde predikanten
werdenn voorts uit de gemeenschapskas betaald. Anderzijds stond de
gereformeerdee kerk een strenge selectie van lidmaten voor, die een snelle
groeii ernstig belemmerde. D e gereformeerde gemeenten wensten hun
'zuiverheid'' te bewaren met het oog op de bediening van het Heilige
Avondmaal.. De publieke kerk in Holland veroordeelde zichzelf vanaf de
eerstee dag tot de status van minderheidskerk, zo luidt de stelling van
Duke.. Hij trekt een vergelijking met de kerkleer van de wederdopers en
steltt dat hun aanwezigheid in Holland de 'latente sectarische neiging'
binnenn het calvinisme versterkte. 67
Dukess verwijzing naar 'het ambivalente gezicht van het calvinisme
inn de Nederlanden' is enigszins misleidend. Uit zijn concluderende
opmerkingenn kan worden afgeleid dat hij alleen diegenen als calvinisten
aanmerktt die een 'smalle kerk', inclusief een strenge tucht, voorstaan. De
'criticii van de calvinisten', hoofdzakelijk magistraten aangevuld met
dissidentee predikers als Hubert Duifhuis (ca. 1515-1581), Herman
Herbertss (ca. 1540-1607) en Caspar Coolhaes (1534-1615), wensten een
'bredee kerk', een volkskerk die op volwaardige wijze als publieke kerk
konn functioneren. 68 Volgens deze visie is 'het gezicht van het calvinisme'
juistt volkomen eenduidig; er is geen sprake van tweespalt in het
calvinisme,, maar in het instituut van de gereformeerde kerk. Met zijn kijk
opp de aard van het calvinisme staat Duke - ook al is zijn analyse minder
deterministischh - dichtbij Van Deursen, die stelt dat TDordrecht besliste
datt de hervormde kerk voort zou gaan op de sinds 1572 ingeslagen
weg'.. Met andere woorden: iedere gedachte aan een brede volkskerk
wass de 'calvinisten' in de ontstaansperiode van de gereformeerde kerk in
Hollandd vreemd geweest.70 Het betreft een vertrouwd beeld dat nog
altijdd een kader biedt voor studies naar de Reformatie in de
Nederlanden. 71 1
Dee vraag dringt zich op of de scheiding der geesten tussen de
voorstanderss van een 'smalle' en 'brede' kerk al in de eerste decennia na
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15722 het onderscheid rechtvaardigt tussen 'calvinisten' en 'critici van het
calvinisme'.. Veeleer was sprake van een gradueel verschil tussen
gereformeerdee predikanten die in meer of mindere mate een zekere
rekkelijkheidd in de leer voorstonden. Ook figuren die volgens Duke tot
dee 'calvinisten' zouden moeten worden gerekend, zoals Tilius, Crusius en
Saravia,, worstelden in deze periode met het probleem van de 'uiterlijke
kerk'.. Het grove onderscheid tussen een 'smalle' en 'brede' kerk doet
geenn recht aan hun overwegingen. In zijn polemische geschriften sloeg
Crusiuss af en toe de militante toon aan die kenmerkend is voor een
bedreigdee minderheid. 72 Toch kan daaruit niet worden geconcludeerd dat
dee predikant in het algemeen een 'smalle' kerk prefereerde boven een
'brede'' kerk. Hooguit beoordeelde hij op korte termijn een
'minderheidsstrategie'' als het meest realistisch. Crusius, en vermoedelijk
hett merendeel van de Hollandse predikanten met hem, realiseerde zich
maarr al te goed dat op lange termijn alleen een 'meerderheidsstrategie',
mett als inzet het streven de gereformeerde kerk tot een landskerk te
maken,, tot een duurzame overwinning kon leiden.
Hett omvormen van de gereformeerde kerk van minderheids- tot
meerderheidskerkk was niet alleen een wens van de magistraten en enkele
dissidentee predikers. Het streven werd onder gereformeerde predikanten
breedd gedragen. Het valt dan ook te betwijfelen of het hoog oplopende
conflictt dat vanaf 1579 in Leiden plaatsvond tussen veronderstelde voorenn tegenstanders van een 'smalle kerk', representatief is voor de
verhoudingenn binnen de gereformeerde kerk op dat moment. Deze
'kwestie-Coolhaes'' spitste zich toe op de vraag of het stadsbestuur het
rechtt toekwam in samenspraak met predikanten kerkdienaren te
benoemen,, wat door voorstanders van een 'brede kerk' - zoals de
predikantt Coolhaes - werd gepropageerd. 73 Deze laatste kwam echter als
verliezerr uit de strijd. Van der Corput, die goed op de hoogte was van
ontwikkelingenn in de kerk, verbond daaraan geen algemene conclusies.
Hijj beschouwde de controverse eerder als een particuliere ruzie tussen
tweee predikanten, voortgekomen uit een gebrek aan christelijke

Crusiuss stelde bijvoorbeeld: 'Want wij en staen niet o p de groote menichte van
menschen,, die een wterlicke professie van religie doen, dewijle dit het lot der
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broederschap.. Van een fundamentele ruptuur binnen de kerk sprak hij
niet.. De 'turbatien' waren in we2en 'van kleynen aensien'.74
Vertegenwoordigerss van de gereformeerde kerk presenteerden
hunn kerk als universele kerk en probeerden ieder verwijt van sectarisme
tee weerleggen. De controverse met Coornhert bood 'calvinisten' als
Tilius,, Crusius en Saravia de kans zich als vertolkers van een algemeen
toegankelijkk christendom kenbaar te maken. Het valt op dat 'typische'
onderwerpenn uit het bekende 'smalle kerk/ brede kerk-debat', zoals de
kerkelijkee tucht in samenhang met de bediening van het Heilig
Avondmaall en de wijze van verkiezing van de kerkenraad, in de kwestieCoornhertt geen enkele rol speelden. Coornhert legde met zijn aanval op
dee gereformeerde kerk de bijl aan de wortel van deze kerk en opende een
fundamenteell debat waartegen de discussie over de smalle kerk versus de
bredee kerk als het ware verbleekte.
Volgenss de predikanten was hun kerk de zichtbare 'kercke Gods',
herkenbaarr aan de prediking van de ware leer en de 'zuivere' bediening
vann de sacramenten. 75 Aan deze notae ecclesiae herkende men een
'welghestelde'' kerk, zoals men de orde binnen een staat toetste aan de
kwaliteitt van zijn wetten, en de orde binnen een school aan de kwaliteit
vann het onderwijs.76 De predikanten bezigden deze vergelijking om aan
tee geven dat een Svelghestelde' kerk te identificeren valt door middel van
'uiterlijke'' zaken. De vergelijking ging in zoverre mank dat een kerk die
aann de gestelde criteria voldeed, per definitie enig in haar soort moest
zijn.. De predikanten stonden immers niet een 'calvinistische', of
'gereformeerde'' leer voor, maar de universele christelijke leer.
Dee wereldlijke overheid had tot taak de 'ware religie' te
beschermen.. In Holland kwam dit de Prins van Oranje en de Staten van
Hollandd toe. In 1582 verscheen een gedrukt traktaat waarin namens de
'dienarenn des woordts ende ouderlinghen der kercken van Hollandt'
werdd gesproken over de verhouding tussen kerk en staat. Volgens de
predikantenn moesten Oranje en de Staten borg staan voor de handhaving
vann de monopoliepositie van de gereformeerde kerk in het openbare
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Ibidem. .
777
Zie noot 48.

42 2

leven.788 De predikanten achtten het bovendien vanzelfsprekend dat een
'ghereformeerdee overicheyt' volgens het oordeel van de kerk ('de
censueree der kercke') zou optreden tegen ketters. Als ketters
beschouwdenn de predikanten lieden die fundamentele geloofsartikelen in
twijfell trokken. De wereldlijke overheid stond het gesproken en
geschrevenn woord ter beschikking (predikanten konden worden ingezet
inn polemieken en disputaties), maar ook kon worden gekozen voor
'anderee procedures'. 80 In 1579 spraken zij in dit verband over de
mogelijkheidd ketters te verbannen, gevangen te nemen of te beboeten,
maarr ook kan worden gedacht aan verbodsbepalingen zoals tegen
Coornhertt werden uitgevaardigd. Deze legden zijn vrijheid om inzake de
godsdienstt te publiceren aan banden. 81
Volgenss de predikanten had geen enkele kerk ooit bestaan zonder
dwang.. De overheid kon simpelweg niet iedereen vrij spel geven.
Immers,, ketters brachten niet alleen 'de exercitie vande suyvere religie' in
gevaar,, maar bedreigden eveneens 'den burgherlicken vrede ende
welstantt der stadt'. Het was echter zaak deze dwang op rechtvaardige
wijzee toe te passen. De predikanten stelden met klem: 'wy betuyghen, dat
onss noyt inden sin ghecomen is eenighe pausselicke tyrannie ofte
dwanghh der conscientien weder in te voeren, maer leeren ende predicken
veell meer daghelicks daer teghen, ende hopen de ware vrijheyt der
conscientiee voor te staen, tot den ketsten druppel onses bloedts'. Deze
gewetensvrijheidd
omvatte uitdrukkelijk
niet de vrijheid van
meningsuiting.. Dit laatste leidde — aldus de predikanten — tot 'een
verderffelickee licentie ende onghebondentheydt' waarin ketters vrijuit
kondenn spreken tot afbreuk van Gods eer en de vrede in het land.82
Dee zogenaamde 'christelijke vrijheid' die de predikanten
propageerden,, veronderstelde gewetensvrijheid en naastenliefde. Met
hett vrije woord was deze vrijheid echter niet gediend, waarmee overigens
volgenss de predikanten zelf geenszins een vorm van tirannie werd

D ee Staten hadden beloofd 'met zijne Excellentie te handthouden de oeffemnghe
alleenn vande ghereformeerde evangelische religie'. Antwoorde der dienaren des woordts, 32.
AntivoordeAntivoorde der dienaren des woordts, 30: 'des godtloosen ghedachten zijn, datter gheen
G o d tt is, dat de bybelsche schrift niet G o d t s , maer der menschen woort, oock niet
eenstemmich,, maer hemselven wederstrijdich is, datter ghcen verrijsenisse, gheen
eeuwichh leven noch doot is, ende dierghelijcke gruwelen meer'.
800
Ibidem, 32-33.
D.V.. Coornhert, Setidt-brief, 261r. Coornhert citeerde uit het traktaat Kort ende
schrifimatighschrifimatigh gevoelen der kercke Christi (1579), dat niet is overgeleverd; de reeks
verbodsbepalingenn tegen Coornhert wordt toegeücht o p p. 180-181.
"" Antwoorde der dienaren des woordts, [30]-[36].
833
Ibidem, [37].
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bepleit.. Zij beweerden voldoende duidelijk te hebben gemaakt 'dat de
vrijheydtt niet bestondt in al wt te spreken, wat men int herte heeft, ende
datt het niet altijdts tyrannie is, wanneermen zijn ghedachten niet vry wt
sprekenn moet'. 84

Scepsis s
Coornhertt beweerde dat de gewetensvrijheid uit de aard der zaak de
vrijheidd behelsde een geloof in het openbaar uit te oefenen en religieuze
denkbeeldenn ook openlijk uit te spreken. 83 Dit laatste was vooral
belangrijkk ter bevordering van het godsdienstig debat. Voor Coornhert
wass het immers nog lang geen uitgemaakte zaak dat de gereformeerde
kerkk de 'kercke Godts' vertegenwoordigde. Er was nog geen enkele
'proevee van de oprechtigheydt' van de gereformeerde leer afgeleverd,
alduss Coornhert. 86 O m deze reden kon Coornhert de gereformeerde
kerkk niet als publieke kerk accepteren. Hij beweerde dat de Staten haar
nogg niet onvoorwaardelijk steunden. T)ats waerlijck noch te vroegh',
steldee hij in 1579. De kwestie-Coolhaes in Leiden, een stad die als 'hooftlidmaatt der Heeren Staaten' kon gelden, bewees volgens hem dat van
overheidswegee weerstand werd geboden aan de gereformeerde
machtsaspiraties. 877 Coornhert was overtuigd van de 'goedertierenhevdt
endee wijsheydt' van de Staten en schreef niet te kunnen geloven dat de
regeringg 'door yemandts crucifige ('kruisigt hem') roepen pilatizeren, ofte
yemandtt onghehoort veroordelen sullen, te weten parte inauditd^
844

Ibidem, [30].
D.V.. Coornhert, Synodus of [weegschaal} tusscben [d'ou]de[ ende] niew [vereffende kerk].
VanderVander conscientien vryheyt II ([Haarlem] 1582) 3 1 . Het hoofdstuk over
gewetensvrijheidd heeft als aanhef 'Vande vryheydt der conscientien soo int gheloven
alss int beleven van dien7. In een verzoekschrift aan de Haarlemse magistraat (1582/
1583)) stelde Coornhert dat ieder verbod inzake de geloofsuitoefening een v o r m van
gewetensdwangg betrof. D.V. Coornhert, 'Aen mijne E. heeren de burghermeesteren
endee vroedtschappen der stede Haerlem', in: Idem, Wenken II, 582r-582v. Van
Gelderenn kiest v o o r de formulering dat de geloofsvrijheid en de vrijheid van
meningsuitingg v o o r Coornhert golden als de 'uiterlijke dimensies' van de
gewetensvrijheid.. Martin van Gelderen, The political thought of the Dutch Revolt, 155515901590 (Cambridge 1992) 258.
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Coornhert, Sendt-brief 261r.
Inn de kwestie-Coolhaes zette de Leidse magistraat zich in o m zijn invloed op de
benoemingg van predikanten en ouderlingen veilig te stellen.
Coornhert,, Sendt-brief 262v. D e vrije vertaling van parte inaudita luidt: 'zonder
toepassingg van h o o r - en wederhoor'.
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Omm politieke redenen was de keuze voor de gereformeerde kerk
alss publieke kerk inmiddels onomkeerbaar. Zij stutte immers de strijd
tegenn de Spanjaarden. Coornhert beweerde echter dat de godsdienstige
koerss van de Staten de weerbaarheid van het vaderland juist verzwakte.
Hett verbod op de uitoefening van de katholieke eredienst in de meeste
Hollandsee steden in 1573 had tot verbittering geleid onder een belangrijk
deell van de bevolking. Geloofsvrijheid voor de katholieken zou 'die
versekertheytt deser lande tegen den Spaengiaerden' ten goede komen en
eendracht,, door Coornhert omschreven als 'die eenighe bandt van't
menschelijckk vermoghen', bewerkstelligen.89 Hoewel
Coornhert
medestanderss moet hebben gehad voor deze zienswijze, voerde hij in
feitee een achterhoedegevecht. Zolang de Unie van Utrecht van kracht
zouu blijven, lag de 'keuze' van de Staten voor de gereformeerde kerk
vast. .
Coornhertt betoogde dat de 'uyterlijcke kercken-vreede' van de
gereformeerdenn ieder bijbels fundament miste. Zij was gebaseerd op een
valsee leer.90 Het aplomb waarmee Coornhert deze boodschap
verkondigdee — en uitwerkte met betrekking tot het leerstuk van de
erfzondee bijvoorbeeld — doet veronderstellen dat hij met eenzelfde
gemakk de ware leer zou weten te duiden. Daarin was hij echter veel
voorzichtiger.. Hij wilde geen leermeester zijn en betoogde bovendien dat
dee nieuwsgierigheid naar onnodige kennis de mens weleens tot Versuym
van'tt noodigh wei-leven' zou kunnen brengen. 91 De felheid waarmee
Coornhertt de valsheid van de gereformeerde leer bepleitte, noopte de
predikantenn intussen wel tot een reactie.
Dee gereformeerde kerk bracht volgens Coornhert een 'heyloose
vrede'' tot stand. Omdat zij een valse kerk was, kon onder haar leiding
nooitt van eendracht sprake zijn. In het debat omtrent de ware kerk nam
Coornhertt een sceptisch standpunt in. De ware, uiterlijke kerk was
volgenss hem 'als een lelie onder de doornen': zij was vooralsnog
onkenbaar.. 92 De vele godsdienstige conflicten hadden de mens het zicht
opp de ware kerk ontnomen. Haar afwezigheid als zichtbaar instituut
moestt voorlopig worden geduld. Volgens Coornhert ontbrak het de
menss aan een vast criterium, een zogenaamde regula jïdei, waaraan hij de
kerkk kon toetsen. Noch de leer, noch de bediening van de sacramenten,
nochh enig ander mogelijk kenmerk van de ware kerk kon uitsluitsel
899

Ibidem, 266v.
Ibidem, 263r.
Coornhert,, \ rande Leydtsche disputatie, |30r]; Idem, \rande predestinatie, verkiesinghe, ende
verwerpingheverwerpinghe Godes. Ontwarringhe, in: Idem, Wenken III, 171r-282r, aldaar 172r.
D.V.. Coornhert, T anden aengheheven dwang inder conscientien binnen Hollandt.
GhespraeckeGhespraecke tusschen D. T \C. S. T r.L., in: Idem, Wenken III, 469r-[472r], aldaar 469v.
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brengen.. Deze zaken waren immers alle zelf onderwerp van debat. 93
Indienn zij de legitimiteit van hun kerk staande wensten te houden, zagen
dee predikanten zich genoodzaakt een weerwoord te formuleren op de
fundamentelee kritiek van Coornhert.
Dee sceptische argumentatie van Coornhert is kenmerkend voor
veell debatten tijdens de Reformatie. Met het wegvallen van een algemeen
aanvaardee autoriteit zoals voorheen de katholieke kerk was geweest,
ontstondd een gezagsvacuüm waardoor elk theologisch debat al snel
uitliepp op een discussie over waarheidspremissen. 94 Ook een beroep op
dee Heilige Schrift bood weinig uitkomst. Wie bepaalde immers welke
interpretatiee de juiste was? Het debat over de ware kerk tussen
Coornhertt en de predikanten onderging eenzelfde lot. De predikanten
meendenn op basis van de Schrift een definitieve uitspraak te kunnen
doenn omtrent de ware leer. Deze wees vervolgens de weg naar de ware
kerk,, te weten de gereformeerde. Zij hadden geen enkel begrip voor het
argumentt van Coornhert dat de wijdverbreide onenigheid over
allerhandee geloofsartikelen de leer tot een onzeker kenmerk maakte van
dee ware kerk.95
Volgenss Coornhert was de Bijbel niet de Godheid zelf, maar
getuigdee zij van het woord Gods. 96 Hij sprak over de 'godtlijcke Schrift'
alss door God geïnspireerd en stelde deze tegenover 'menscheüjcke
schriften'' als bijbelcommentaren en catechismi. 97 Volgens Coornhert
schoott het menselijk begrip tekort om in dogmatische aangelegenheden

Coornhert,, Vande Leydfsche disputatie, [24r]-[24v].
R.H. Popkin, The history of scepticism from Erasmus to Spinoza (herz. ed. 1960; Berkeley
CAA 1979) 1-17; D e toepassing van sceptische argumentatie in theologische debatten
tenn tijde van d e Reformatie maakt onderdeel uit van een meer algemene herleving
vann het scepticisme vanaf de 15 e eeuw. Brian P. Copenhaver en Charles B. Schmitt
ed.,, Renaissance philosophy (Oxford 1992) 239-260.
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niett aenghevochten en werden, heeftmen d a e r o m m e hier voortijts niet sekers vande
christelijckee religie ghehadt? O f sullen wy nu geen rechte kennisse daer van connen
hebben?' '
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aann de hand van de Schrift een eindoordeel te vellen9 . Dappere
pogingenn daartoe, weerspiegeld in de 'menschelijke
schriften',
beschouwdee hij dan ook als waardeloos. De Schrift alleen was 'klaar ende
ghenoechsaamm in alles dat ons ter saligheyt noodigh is'.
Wanneerr Coornhert sprak over (geloofs)kennis, doelde hij niet op
kenniss van leerstellige aard. Tijdens de Leidse disputatie bleek dat zijn
pessimistischee kijk op het menselijke vermogen de Schrift te
doorgrondenn en scepsis ten aanzien van de kenbaarheid van de ware
kerk,, heel goed kon samengaan met de volgende uitspraak: 'ick [...]
arbeydee om [...] doort blyven inden woorden Christi te comen tot het
hemelschee licht vande waerheydts kennisse, daer door my dan oock niet
enn soude ontblyven ghewisse condtschappe, welcke hier sy die rechte
bruydtt Christi, ick meyn die ware kercke Godes'. 100 De ware kerk was
echterr alleen 'kenbaar' voor degenen die het kwade achter zich hadden
gelatenn en geleerd hadden het goede te doen.
Dee Bijbel was volgens Coornhert een liert-spieghel': een spiegel
voorr het hart. Dit standpunt was beslist niet anti-intellectueel. D e mens
hadd immers 'ware kennisse der dingen' nodig om niet van het rechte pad
tee raken.101 In zijn ethica Zedekunst dat is wellevenskunste (1586), sprak
Coornhertt over 'wel gheschickte kennisse [...] om de gheleerde deughde
tee volbrenghen'. 102 Zo beschouwde hij het onderscheid tussen menselijke
neigingenn en begeerten als fundamenteel. De neigingen waren natuurlijk
enn voor de mens noodzakelijk; de begeerten waren onnatuurlijk en
leiddenn tot zonde. D e mens moest dan ook leren het cruciale verschil
tussenn deze twee soorten eigenschappen in te zien.103 De zaligwording
vann de mens, uitgelegd als het ontgroeien van de zonde, vereiste bovenal
(zelf)kennis.. Want sonder verstant en kentmen goet noch quaat'. 4 Hier
wordtt duidelijk dat Coornhert de christelijke leer met (neo-)stoïsche
denkbeeldenn vermengde.
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Mett zijn onverbloemde afkeer van alle 'heyloose gloos-boecken',
verlegdee Coornhert het doel van de bijbelinterpretatie. De mens moest
zichh niet blindstaren op dogmatische fijnheden, maar de Heilige Schrift
tott zich nemen als het 'brood des levens'. Dan zou hij leren hoe Jezus te
volgen.. De zegswijze 'hoe geleerder, hoe verkeerder', gangbaar in de
latee zestiende eeuw, drukte in algemene termen dezelfde gedachte uit.107
Ookk de philosophia Christiv&n Erasmus biedt een interessante vergelijking.
Inn de navolging van Christus zou volgens deze geleerde de kern van de
bijbelsee boodschap zijn gelegen. De mens boekte geen vooruitgang door
opp meer spitsvondige wijze te leren debatteren (bijvoorbeeld over de
uitlegg van bijbelteksten), maar door zich als discipel van Christus bewust
tee worden van een innerlijke vernieuwing.108
Hoewell Coornhert de kenbaarheid van de ware leer aan de hand
vann de Schrift onmogelijk achtte, kan hem geen sceptische grondhouding
wordenn toegeschreven. 109 Hij geloofde wel degelijk in de mogelijkheid
vann de mens 'ware' kennis te vergaren, ofwel met zekerheid te kennen.
Aann de hand van klassieke auteurs zoals Plato en Cicero bracht hij
samenhangg in zijn gedachten over dit thema, wat resulteerde in een
aantall kentheoretische geschriften.110 In deze traktaten fungeerden
bijbeltekstenn overigens als leidraad.
Coornhertt maakte veel werk van de interpretatie van de Schrift.
Zoo beschreef hij een reeks stelregels voor het toepassen van logische
redeneermethodenn {ratiocinationes of collectien) ter verklaring van passages
uitt de Bijbel. In het algemeen propageerde hij een allegorische uitleg
'Humanistss and the horrors of war: neostoicism and the revolt of the Netherlands'
in:: H. de Schepper en P J . A . N . Rietbergen ed., Espanaj Holanda. Handelingen van de
Nederiands-SpaanseNederiands-Spaanse Historische Colloquia 1984-1988 (Madrid/ Nijmegen 1993) 109-118.
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Intellektuellenn im Zeitalter der Glaubensspaltung' in: Antonio R o t o n d o ed., Forme e
destinasgonedestinasgone del messaggio religioso. Aspetti della propaganda religiosa nel cinquecento (Florence
1991)) 229-375.
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Cornells Augustijn, Erasmus. His life, works, and influence (Toronto 1995) 86.
Coornhertt verwierp het academische scepticisme na lezing van onder andere
Arcesilaus.. H e t scepticisme was volgens h e m moeilijk leefbaar in de praktijk. Een
rebelsee leerling (mogelijk een fictieve figuur?) van de scepticus legde hij de volgende
w o o r d e nn in de mond: 'Anders [...] disputeren wy dese dinghen inder schooien, ende
anderss leven wy hier'. Coornhert, ' O n d e r andre der ouden opinien [...]' in: Idem,
W'erckenW'ercken I, 520r.
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naarr het voorbeeld van Augustinus. 112 Uit diens De tempore sermones
citeerdee Coornhert: '1st sake broeders, dat wy alle dese dingen inden
oudenn testamente verhaelt zijnde alleenlijck willen nemen vanden letter,
wyy sullen gheen oft seer luttel baets der zielen daer wte verwerven'. 113
Eenn allegorische interpretatie van de Schrift maakte het mogelijk
geloofswaarhedenn te destilleren uit teksten die anderszins moeilijk op
zinvollee wijze te duiden waren.114
Gereformeerdee predikanten voelden weinig voor de tegenstelling
tussenn 'letter' en 'geest' die Coornhert bepleitte. 115 Zij neigden ertoe de
letterlijke,, historische duiding van de Schrift voorop te stellen. In de
zestiendee eeuw werden vernieuwingen op het vlak van de bijbelse
hermeneutiekk in het algemeen gekenmerkt door een filologische
benaderingg en grote belangstelling voor de historische context van
bijbelplaatsen.. Daarbij raakte het interpretatieschema van de
middeleeuwsee quadriga (leer van de vier betekenissen) op de achtergrond.
Calvijn,, bijvoorbeeld, vreesde dat allegorische duidingen van de Schrift
gemakkelijkk aanleiding konden geven tot misbruik. Wel erkende hij het
belangg van het profetische karakter van het Oude Testament,
vooruitwijzendd naar de komst van Christus, en de (spirituele) betekenis
vann de Schrift als richtsnoer voor een deugdzaam leven.
Coornhertt kwam zijn gereformeerde tegenstanders tijdens de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag op exegetisch vlak een
heell eind tegemoet. Zo ging hij in Leiden uitvoerig in debat over de
kenmerkenn van de oudtestamentische joodse kerk, waarbij onenigheid
overr de implicaties van het letterlijke (historische) bijbelverhaal betreffendee onder andere de besnijdenis van Christus - de kern van de
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discussiee uitmaakte. 117 Toch gaf het verschil in exegetische opvattingen
ookk problemen. In het Haagse godsdienstgesprek wilde Saravia
bijvoorbeeldd op zoek gaan naar een bijbelse figuur die volkomen
gehoorzaamm was geweest aan de geboden Gods; Coornhert zag niets in
dezee historische vraagstelling (die een letterlijke duiding van de Schrift
veronderstelde)) en meende reeds voldoende bewijzen te hebben
aangedragenn voor de volmaakbaarheid van de mens. Deze stoelden
onderr andere op een allegorische interpretatie van een aantal passages uit
hett Oude Testament. 118
Hett inzicht van de mens in de betekenis van de Schrift en zijn
kenniss van de 'ware leer', was volgens Coornhert beperkt. Deze
opvattingg belette hem echter niet vele bijbelse passages in te zetten in de
strijdd o m zijn theologische gelijk. Hij had daarin weinig keuze: het
theologischee debat in Leiden en Den Haag was nu eenmaal uitsluitend
opp de Bijbel gebaseerd. Toch getuigde Coornherts werkwijze niet van
enigee bescheidenheid, zoals wellicht zou kunnen worden verwacht in het
lichtt van zijn scepsis ten aanzien van de kenbaarheid van de ware leer.
Integendeel,, juist zijn onwrikbare zelfvertrouwen kwam hem op kritiek
tee staan. De ware leer mocht volgens Coornhert dan onkenbaar zijn, de
valsee leer viel toch zeker te ontmaskeren.
Ookk met betrekking tot het vraagstuk van de zichtbare kerk sprak
Coornhertt zich wel degelijk stellig uit over de valse kerken om hem heen,
terwijll hij zich van oordeel over de ware uiterlijke kerk onthield, totdat
eenn nationale kerkvergadering zich over de kerkentwist had
uitgesproken.. De hoop op een dergelijke bijeenkomst van
vertegenwoordigerss van de verschillende geloofsrichtingen keert steeds
terugg in zijn werk. Het betrof een wens voor de toekomst, die een
mogelijkee
oplossing
zou
kunnen
bieden
voor
de
actuele
godsdienstproblematiek. 1199 Coornhert verwoordde overigens ook
bedenkingenn ten aanzien van de geldigheid van uitspraken van
kerkvergaderingen.. Zo waren in de loop van de kerkgeschiedenis door
conciliess tegenstrijdige uitspraken gedaan en bovendien waren deze toch
altijdd mensenwerk, hetgeen dolingen niet kon uitsluiten.120 Coornhert
wildee de kerkelijke meervoudigheid dan ook gedogen totdat een profeet,
'eenenn Esdras', de mensheid de ware kerk zou wijzen. Pas dan zou een
1177

Coornhert, X/ande Leydtsche disputatie, [24rJ.
Coornhert, Disputatie, 44-48.
1199
Coornhert, Sendt-brief, 26Ir, 263v; Idem, Bedencke vander Nederlanden noodt ende hulpe,
in:: Idem, Wenken I, 5I8r-519v, aldaar 519v.
Zie:: D.Y. Coornhert, Middel tot mindringhe der secten ende partijschappen staende dese
inlantscheinlantsche oorloghen, tot dat by gemeene eendracht daer in voorsien sal ^j/'n, dienende (Haarlem
1581)) 10-15.
1188
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eindee komen aan de Vreemde vuyren van alreleye opinien' en de
Verwerdee Babylonische sprake' in het debat over de zichtbare kerk.121
Coornhertt liet zich niet uit over het tijdstip waarop dit zou plaatsvinden.
Hett moment van herstel van de kerkelijke eenheid lag voor hem in de
toekomst,, verder weg dan zijn blik reikte.
Coornhertt weigerde pertinent zich uit te laten over de
hoedanigheidd van de ware kerk. Slechts eenmaal, in 1578, gaf hij toe en
steldee hij op verzoek van een vriend een korte schets op van een
onpartijdigee kerk, 'soomen die inden woestijne deser secten
menighvuldigheytt eenighsins soude moghen hebben'. 122 Dit betrof een
informelee brief, niet een in druk uitgegeven traktaat. Coornhert nam een
intellectuelee oefening van dit soort amper serieus en omkleedde zijn
verhaall met veel reserve. Het was niet meer dan een uiting van goede wil
jegenss zijn vriend die hij eveneens probeerde te verblijden met een mals
stukk vlees, dat hij samen met zijn korte geschriftje verstuurde. 123
Uitt de brief rijst het beeld van een algemene kerk die wordt
gekenmerktt door een leer en 'bij wijlen' door ceremoniën, waarmee
Coornhertt doelde op de bediening van sacramenten. De geloofsleer
richttee zich vooral op het creëren van een habitus virtutum in de gelovige
enn was uitsluitend op de canonieke bijbelboeken en de apostolische
geloofsbelijdeniss gebaseerd. Volgens Coornhert was het 'hanteren van de
goedee ceremoniën' niet per se bevorderlijk voor de geestelijke groei van
dee gelovige. Omgekeerd werd het kwade niet per definitie ontvlucht
doorr de sacramenten achterwege te laten. O m de zwakkeren in hun
gelooff te steunen bepleitte Coornhert de instelling van zowel de doop als
hett Avondmaal. Wanneer de kerkgangers liever over alle ceremoniën
(naarr katholiek voorbeeld) beschikten, dan zag Coornhert daar geen
probleemm in. Liever een groter aantal sacramenten dan 'de lieve
eendracht'' ontberen. Het 'leermeesters ampt' bleef binnen deze kerk
onvervuldd ten gunste van het Vermanen onder verbeteringhe ende dat
uvterr H. Schriftuyre'. Verder zouden ook buiten deze kerk ware
gelovigenn te vinden zijn, 'datter zijn in alle kercken of ghemeynten, den
namee Christi voerende'. 124
Inn de verwarrende tijden waarin hij leefde, achtte Coornhert het
verstandigg om de zoektocht naar de ware kerk te staken. Dat zou voor
1211
Coornhert, Synodus I, 91. Over de receptie van het apocriefe bijbelboek Esdras II:
Alastairr Hamilton, The apocryphal apocalypse. The reception of the Second Book of Esdras (4
E%ra)fromE%ra)from the Renaissance to the Enlightenment (Oxford 1999).
1222
D.V. Coornhert, Insicht over 'top-rechten van een alghemeyne uyterlijcke Christen kercke, in:
Idem,, W'ercken I, 554, aldaar 554r.
1233
Coornhert, Insicht, 554r.
1244
Ibidem, 554v.
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dee individuele gelovige geen enkel probleem opleveren. Coornhert
huldigdee het nicodemistische standpunt dat de ware gelovige
'onbedorven'' bleef wanneer hij in een valse kerk de eredienst
bijwoonde.. 3 Het ware geloof stond geheel los van de uiterlijke kerk
omdatt de mens het heil langs individuele weg bereikte, door het kwade te
latenn en het goede te doen. D e goddelijke genade maakte deze
wedergeboortee van de mens mogelijk. Door een juiste toepassing van
zijnzijn verstandelijke vermogens kon de mens 'kennis' vergaren omtrent het
'wei-leven'.. Kennis van zijn onwetendheid ging aan dit moment van
inzichtt vooraf, aldus Coornhert. In zijn Vande wedergheboorte (1574)
beschreeff Coornhert de verschillende stadia van de geestelijke
vernieuwingg van de mens. 126
Coornhertt verwierf al snel de reputatie van een man die weinig
eerbiedd had voor de uiterlijke godsdienst. Zo zou voor hem iedere vorm
vann overheidsbemoeienis met de religie anathema zijn, al ontkende hij
datt met klem.127 De uiterlijke kerk was voor hem wel degelijk belangrijk.
'Ickk heb die opinien niet datmen gheen vergaderinghen sal houden noch
exercitiee van religie hebben'. 128 Niet het heil van de individuele gelovige
wass hier in het geding, maar het welzijn van de gehele samenleving.
Volgenss het nicodemistisch standpunt van Coornhert bleef de gelovige
'onbesmet'' bij deelname aan de ceremoniën van een valse godsdienst.
Watt voor de individuele gelovige gold, was echter niet van toepassing op
hett gemenebest. Van 'nicodemisme' was weinig sprake meer toen
Coornhertt in 1579 stelde dat 'het minder quaet is gene, dan quade
vergaderingenn ende valsche exercitie van religie te hebben'. 129 Tegenover
zijnzijn goede vriend Nicolaas van der Laan gaf hij te kennen dat het de
overheidd vrij stond één kerk te steunen, zolang de godsdienstvrijheid
intactt bleef.130
Coornhertt beschouwde
zijn tijd als een 'nacht van
onwetendheijt'. 1311 Een overhaaste en exclusieve keuze voor één kerk
achttee hij daarom uiterst gevaarlijk voor het collectieve heil. Hij deelde de
visiee van de predikanten op de uiterlijke kerk als publiek lichaam,
onlosmakelijkk verbonden met de eendracht van het land. Maar een valse
kerkk bracht naar zijn stellige verwachting louter onheil over het land, niet
Vann Veen, Verschooninghe van de roomsche afgoderye\ 166.
D.V.. Coornhert, Vande wedergheboorte. Hoe die gheschiet, ende waar by de tnensch mach
sekerlijcksekerlijck weten of die in hem isgheschiet of niet, in: Idem, Wercken I, 177r-184v.
1277
Coornhert, Sendt-brief 264r, 266r.
1288
Ibidem, 267r.
Ibidem. .
Coornhert,, I 'anden aenghebeven dwangb, 4 7 l v .
Coornhert,, Sjnodus II, 28.
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Ruimtee voor debat
Eenn kwestie van tolerantie?

D ee Coornhertcultus
Dee hedendaagse visie op de godsdienstgesprekken in Leiden en Den
Haagg wortelt in het oeuvre van Hendrik Bonger (1911-1999).1 Voor deze
historicuss stond het leven en werk van Coornhert in het teken van de
strijdd
voor
godsdienstige
verdraagzaamheid.
De
groeiende
o//verdraagzz aamheid van de gereformeerde predikanten zou de
belangrijkstee drijfveer voor Coornhert zijn geweest om stelling te nemen
tegenn de gereformeerde kerk, onder andere in de openbare debatten in
Leidenn en Den Haag.
Opp het eerste gezicht lijkt de interpretatie van Bonger bevestiging
tee vinden in een reeks uitspraken van Coornhert zelf. Deze stelde in de
loopp van 1579 dat hij zijn strijd tegen de gereformeerde predikanten zou
hebbenn gestaakt, ware het niet dat 'zy met haer bloeddeer anderen in
haerr geloof wilden ontrusten'." Vier jaar later sprak Coornhert in
dezelfdee trant over zijn deelname aan het Leidse godsdienstgesprek. De
voortdurendee pogingen van de predikanten om 'den magistraten te
makenn [tot] executuers van haerlieder opinien tot dwang vander
menschenn conscientien', zouden hem hebben aangespoord naar Leiden
aff te reizen.3
Dee woorden van Coornhert suggereren dat hij verwikkeld was
geraaktt in een debat over godsdienstige verdraagzaamheid. Dat is een
Bongerr wijdde zijn proefschrift aan Coornhert en schreef een gezaghebbende
biografie:: H . Bonger, De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckerts^pon
CoornhertCoornhert (Arnhem 1954) en H. Bonger, lieven en werk van D.V. Coornhert (Amsterdam
1978).. Verder publiceerde hij n o g onder andere een bloemlezing uit het werk van
Coornhert,, Weet of rust. Pro^a van Coornhert. H e n k Bonger en Arie-Jan Gelderblom ed.
(Amsterdamm 1993), en verscheidene gelegenheidsstukken en artikelen, waaronder H.
Bonger,, De dichter van het Wilhelmus: een kritische beschouwing. Uitgegeven d o o r het
Koninklijkk Oudheidkundig G e n o o t s c h a p ter gelegenheid van de zeventigste
verjaardagg van zijn beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana (Amsterdam 1979) en
H.. Bonger en Arie-Jan Gelderblom, 'Coornhert en Sebastian Franck', De zeventiende
eeuweeuw 12 (1996) 321-339.
"" Bronnen. Becker ed., 297.
33
Coornhert, Vande Le)>dtsche disputatie, [2r],
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historischee fictie.4 'Verdraagzaamheid' en 'tolerantie' waren in de late
zestiendee eeuw onbekende grootheden; hooguit spraken Coornhert en
zijnn tijdgenoten over 'gedogen', wanneer zij zich uitlieten over het
probleemm van de godsdienstige meervoudigheid. 5 Coornherts aanval op
dee 'bloedtleer' van de gereformeerde predikanten stond niet op zichzelf,
maarr maakte onderdeel uit van een veelomvattende controverse omtrent
dee ware zichtbare kerk. Deze behelsde een groot aantal kwesties die de
kerk,, de leer en de verhouding tussen kerk en staat aanroerden. Het
vraagstukk Van de oude en de nieuwe kerk', niet de veronderstelde
bloeddorstigheidd van de gereformeerde predikanten, vormde het
uitgangspuntt van Coornherts denken en polemiseren.
Voortss valt lastig te beoordelen in hoeverre Coornherts vrees voor
eenn 'Geneefsche inquisitie' terecht was. Wel staat vast dat de
beschuldigingenn van Coornhert een gevoelige snaar raakten bij
gereformeerdee predikanten. Tegenstanders maakten hen geregeld uit
voorr 'calvinist', waarbij de associatie met kettervervolging voor de hand
lag.. In het Genève van Calvijn, bijvoorbeeld, werden dissidente predikers
vervolgd,, verbannen en soms zelfs terechtgesteld. Oranje hield terdege
rekeningg met deze beeldvorming rond de gereformeerde predikanten.
Hijj wees erop dat velen onder de bevolking geloof hechtten aan de
waarschuwingg — onder andere verwoord door katholieke geestelijken datt de gereformeerde kerk eenzelfde machtspolitiek zou voorstaan als
destijdss de katholieke kerk.6 De Prins voerde dit aan ter verdediging van
zijnn standpunt dat strenge maatregelen tegen de dopers ontijdig waren.
Gezienn de evidente achterdocht van velen tegenover de gereformeerde
kerk,, miste de dramatische toon waarop Coornhert zijn beschuldigingen
aann het adres van de predikanten formuleerde, zijn retorische uitwerking
niet.. Coornherts kritiek won aan overtuigingskracht wanneer hij
inspeeldee op de diepgewortelde angst voor een hernieuwde politiek van
geloofsvervolging.. Daarbij liet Coornhert vanzelfsprekend onvermeld dat
juistt in deze periode de gereformeerden zelf het slachtoffer waren van
bloedigee vervolgingen, zoals in de Bartholomeusnacht te Parijs (1572).
44

Vgl. Voogt, Constraint on trial, 1. Deze auteur beoogt Coornherts bijdrage aan het
zestiende-eeuwsee debat over tolerantie in kaart te brengen.
55
Bijv. Coornhert, Synode, 3r.
66
Marnix van Sint Aldegonde aan Gaspar van der Hevden, 31 maart 1577:
'Laudavitquee dictum Monachi [...] excipientis ad ea quae turn sibi obiciebantur, haud
aequee diu nostrorum ollam calefactam fuisse, atque illorum quos tantopere
incesseremus,, videre se plane, antequam per saeculorum intervallum labatur, parem
utrobiqucc imperii Ecclesiastici fore rationem'. Marnixi epistulae. De briefwisseling van
MarnixMarnix van Sint-A.ldegonde. Een kritische uitgave II, 1577-1578. Alois Gerlo en Rudolf D e
S m e t e d .. (Brussel 1992) 80.
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Dee geschriften van Coornhert bepaalden van meet af aan de
historischee beeldvorming omtrent zijn persoon. Bor en Brandt citeerden
alss eersten uit zijn traktaten, waarna nog vele geleerden zouden volgen.
Dee beroemdste onder hen is waarschijnlijk Pierre Bayle (1647-1706).7 De
'moderne'' Coornhert kreeg vorm in de loop van de negentiende eeuw.
Naarmatee
de
voorstelling
van
een
nationaal-gereformeerde
geloofsrichtingg aan betekenis won, nam de belangstelling toe voor
historischee figuren die zich tegen 'uitheemse' calvinistische scherpslijpers
haddenn verweerd. 8 Coornhert leek in deze mal te passen. De liberale
historicuss Robert Fruin beschouwde hem als 'een man van de nieuwere
tijd',, wiens burgerzin viel af te lezen van zijn 'gulle, open, brede tronie'. 9
H.A.. Enno van Gelder borduurde hierop voort en duidde de 'libertijnserasmiaanse'' tolerantie van Coornhert als voorbode van het liberale
denken.. Bonger, tenslotte, beschouwde Coornhert als 'rots van
verdraagzaamheid',, een onvermoeibare voorvechter van de godsdienstige
tolerantie.. Haitsma Muiier wijst er op dat Bonger de strijd om de
godsdienstvrijheidd plaatste in het kader van een 'bijna moderne, absolute
tegenstellingg tussen goed en kwaad'.10 Deze interpretatie van de strijd
tussenn Coornhert en de gereformeerde predikanten laat in de
geschiedschrijvingg nog altijd zijn sporen na.11
Bongerr schuwde het persoonlijke oordeel niet. Naar aanleiding van het
Leidsee godsdienstgesprek stelde hij: 'Als ik de gehele geschiedenis
overwegendd tot een oordeel kom kan dit niet anders dan gunstig voor
Coornhertt zijn. Hij was terecht gebelgd over de onbillijke en
vernederendee behandeling'. 12 Bonger schoof de predikanten de schuld
voorr de 'mislukking' van de debatten toe. In Leiden zouden zij
Coornhertt op weinig elegante wijze de mond hebben gesnoerd; in Den
Haag,, waar Coornhert een 'hoogstaand' debat voor ogen had gestaan,
leiddee het optreden van de gereformeerde theoloog Saravia tot een
eindelozee reeks lange betogen, waardoor het debat verzandde. 13

77

V o o r Bor en Brandt, zie p. 16; Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique III (5C
drukk 1740; fotomechanische herdruk Genève 1995) 13-16.
G J .. Schutte, 'Het calvinistisch Nederland' in: Het calvinistisch Nederland. Mythe en
werkelijkheidwerkelijkheid (Hilversum 2000) 9-26, aldaar 13-14.
E . O . G .. Haitsma Muiier, 'Coornhert in de geschiedschrijving' in: Dirck Volckerts^oon
Coornhert.Coornhert. Dwars maar recht (Zutphen 1989) 154-170, aldaar 160.
100
Haitsma Muiier, 'Coornhert in de geschiedschrijving, 169.
Voogtt stelt bijvoorbeeld dat godsdienst- en gewetensvrijheid voortkomen uit de
ideee dat tolerantie als deugd kan worden beschouwd. Voogt, Constraint on trial, 3.
'"" Bonger, heven en werk, 88.
133
Ibidem, 83-118.
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Bovendienn was Coornhert niet het enige slachtoffer, 20 stelde
Bonger.. Ook de godsdienstvrijheid sneuvelde in Leiden en Den Haag,
allee inspanningen van Coornhert ten spijt. De geloofs- en
gewetensvrijheidd zouden onverenigbaar zijn met het gedachtegoed van
dee
gereformeerde
predikanten.
Bonger
reduceerde
de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag tot een ideologische
confrontatie. 144 Hij sprak over een 'geestelijke strijd', waarbij hij
abstraheerdee van de alledaagse praktijk van godsdienstige verdeeldheid.
Hett
is
tekenend
voor
Bongers
zienswijze
dat
hij
de
godsdienstgesprekkenn als fenomeen verklaarde uit de doorwerking van
dee ideeën van Coornhert in de kring rond Oranje. Zo zou de Prins in
1583,, als 'een eerbetoon aan zijn vriend Coornhert', het grote, openbare
debatt over de Heidelbergse Catechismus hebben bevorderd. Volgens
Bongerr was hier sprake geweest van 'een nationale gebeurtenis'. 13 Aldus
raaktenn de godsdienstgesprekken ingebed in de algemene strijd om de
vrijheidd - in de meest brede zin van het woord — waarvan Oranje in de
periodee na de Tweede Wereldoorlog als boegbeeld gold.
Haitsmaa Muiier waarschuwt dat het Nachleben van Coornhert
verschillendee fases heeft gekend waarin iedere interpreet zijn eigen
Coornhertt heeft gezocht. 17 In de Tweede Wereldoorlog bleek vooral
behoeftee aan een 'nuchter en vroom Nederlander'. 18 Reeds in de late
jarenn dertig eigende Menno ter Braak zich een Coornhert toe die, als
vertegenwoordigerr van het oer-Hollandse 'strijdbare midden', een
'actieve',, in tegenstelling tot een lauwe', vorm van verdraagzaamheid
verdedigde.. Wij bevinden ons [...] weer ongeveer in de positie van
Dierickk Volckertsz. Coornhert', stelde Ter Braak. Zoals Coornhert
destijdss in het nauw werd gedreven door 'roomsch' en 'onroomsch', zo
zouu hij in 1939 het midden hebben moeten houden tussen 'communist'
144
Joris van Eijnatten onderkent in historische beschouwingen over de ontwikkeling
vann de persvrijheid eenzelfde ideologische vooringenomenheid, alsof 'een in de
nationalee geschiedenis inherente vrijheidsgedachte zich in de loop der tijd zou
hebbenn ontplooid'. Hij pleit v o o r 'een minder ideologisch geladen typologie van
argumentenn vóór (en tegen) de persvrijheid'. Joris van Eijnatten, "Van
godsdienstvrijheidd naar mensenrecht. Meningsvorming over censuur en persvrijheid
inn de Republiek, 1579-1795', BMGN 118 (2003) 1-21, aldaar 21.
155
H. Bonger, 'Prins Willem van Oranje en Coornhert' in: Dirck \rokkerts%oon
Coornhert.Coornhert. Dwars maar recht (Zutphen 1989) 44-59, aldaar 55.
166
G.A.C, van der Lem, 'De Prins in de geschiedschrijving van de laatste halve eeuw'
in:: E.O.G. Haitsma Muiier, A.E.M. Janssen ed., Willem van Oranje in de historie, 15841984.1984. Xler eeuwen beeldvormingen geschiedschrijving (Utrecht 1984) 191-219.
177
Haitsma Muiier, 'Coornhert in de geschiedschrijving', 170.
188
H. Bonger, Dirck T 'olckerts^pon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander
(Lochemm 1941).
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enn 'bourgeois'. In de trant van Coornhert moedigde Ter Braak zijn
tijdgenotenn aan voorzichtige 'kat-uit-de-boom-kijkerij' te laten varen en
tee kiezen voor een actieve stellingname ten gunste
van
verdraagzaamheid. ]] 9
Ookk Bonger vroeg sympathie voor Coornhert als eenling, in
gevechtt met de rest van de wereld. Diens strijd zou echter vruchten
dragen.. Bonger noemde Coornhert dan ook 'één der grootste erflaters
vann onze beschaving'. 20 De verdraagzaamheid zou als 'moderne' waarde
zegevierenn en tot het wezen van de Hollandse cultuur gaan behoren.
Dezee vermeende doorwerking van de zestiende-eeuwse 'tolerantie-idee'
inn de moderne tijd is lange tijd gemeengoed geweest. In de jaren vijftig ongeveerr tegelijkertijd met Bonger - lieten onder andere Roland Bainton
enn Joseph Lecler van zich horen. Deze laatste verankerde in zijn
monumentalee Histoire de la tolerance au siècle de la réforme de oorsprong van
hett 'moderne' verdraagzaamheidsbeginsel in de zestiende eeuw.21
Toegepastt op de Nederlandse geschiedenis is deze gedachte lange tijd
vann speciale betekenis geweest. Het Nederlandse volkskarakter wordt
doorr sommigen nog altijd op historische gronden als principieel
verdraagzaamm beschouwd. 22
Onderr historici heeft inmiddels een minder idealistische kijk op de
ontwikkelingg van de verdraagzaamheidsgedachte
de overhand
gekregen. 233 E.H. Kossmann, die het zinloos achtte 'de tolerantie van
toenn te vergelijken met die van nu', heeft hiertoe een belangrijke aanzet
gegeven. 244 In scherp contrast met het tegenwoordige grondwettelijke
tolerantieprincipe,, karakteriseerde hij het vroegmoderne tolerantiedenken
alss 'ondogmatisch, pragmatisch' en 'slechts in beperkte mate werkelijk
principieel'..
Ook nam Kossmann afstand van lofprijzingen van
M e n n oo ter Braak, 'Veroverend vertalen. Wat de verdraagzame humanist veroveren
wilde',, boekbespreking in dagblad Het Vaderland, 5 november 1939.
Bonger,, lieven en merk, 411.
Rolandd H . Bainton, The travail oj religious liberty (New York 1958); Joseph Lecler,
HistoireHistoire de la tolerance au siècle de la réforme (Parijs 1955). Vgl. Istvan Bejczy, 'Tolerantie, a
medievall concept'', Journalof'the history oj ideas 58 (1997) 365-384.
Bijv.. Jan Willem Sap, 'Voor de vrije Nederlanden en de eer van God: politieke
tolerantiee in de zestiende eeuw' in: Marcel ten H o o v e n ed., De lege tolerantie. Over
vrijheidenvrijheiden vrijblijvendheid in Nederland (Amsterdam 2001) 39-58, aldaar 56-57.
Bijv.. Marijke Gijswijt-Hofstra ed., Een schijn van verdraagzaamheid: ajmjking en
tolerantietolerantie in Nederland van de fgstiende eeuw tot heden (Hilversum 1989) en Hans Bots, 'D e
Nederlandsee verdraagzaamheid d o o r de eeuwen heen. Mythe of realiteit', Rekenschap
455 (1998) 117-128.
E.H.. Kossman, 'Tolerantie toen en nu' in: Idem, Politieke theorie en geschiedenis.
TT 'erspreide opstellen en voordrachten (Amsterdam 1987) 45-58, aldaar 57.
55
K o s s m a n n , 'Tolerantie toen en nu', 56-57.
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Coornhertt als 'de grootste Nederlandse auteur over tolerantie'.
'Misschienn terecht', luidde zijn sceptische commentaar. 26
Nochh
Kossmanns algemene beschouwingen, noch
zijn
voorzichtigee kanttekening bij de verheven status van Coornhert, hebben
tott enige relativering of nuancering geleid van de bijzondere positie van
dezee figuur als verdediger van de godsdienstvrijheid. Temidden van
pragmaticii van allerlei snit zou nu juist Coornhert - zo luidt in het
algemeenn de stelling — verdraagzaamheid tegenover andersgelovigen op
principiëlee gronden hebben voorgestaan, waarmee hij als vanzelf een
vormm van geïnstitutionaliseerde religieuze pluriformiteit zou hebben
verdedigd.277 Inderdaad hanteerde Coornhert argumenten van principiële
aard,, die hij vermoedelijk ondeende aan het werk van Castelüo.28 In dit
opzichtt vond hij een geestverwant in de Friese staatsman en geleerde
Aggaeuss van Albada (ca. 1525-1587).29 Toch pleitte Coornhert nooit
voorr verdraagzaamheid als doel op zichzelf. Dat ook deze 'nuchtere en
vromee Hollander' iedere vorm van tolerantie als een noodzakelijk kwaad
moett hebben beschouwd - te billijken zolang de godsdienstige
verdeeldheidd voortduurde - blijkt nog altijd anathema.
Dee heersende kijk op Coornhert heeft zijn weerslag op de
interpretatiee van de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag. In
navolgingg van Bonger betitelen historici deze debatten nog altijd als 'een
praktischee uitdrukking van Coornherts tolerantie-idee' 30 of simpelweg
eenn 'oefening in tolerantie'. 31 In de tussentijd heeft alleen Willem
Nijenhuiss een andere kijk geboden op één van de godsdienstgesprekken.
Hijj duidde het Haagse debat als 'moment in de strijd tussen humanisme
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enn Reformatie'.32 D e strikte tegenstelling tussen het humanisme en de
Reformatiee is inmiddels vervallen verklaard, waardoor Nijenhuis'
interpretatiee van het godsdienstgesprek in Den Haag aansluiting mist bij
recentee inzichten. 33 In het algemeen kan worden gesteld dat historici zich
tott op heden schatplichtig tonen aan de traditie van Coornhertexegese
diee met het werk van Bonger is ingezet.
Allee consensus ten spijt, in de geschiedschrijving - nationaal en
internationaall — lijkt er met Coornhert iets merkwaardigs aan de hand.
Paull Oskar Kristeller verkondigde dat de (vermeende) originaliteit van
eenn historische 'denker' in een recht evenredige verhouding staat tot de
onwetendheidd van diens interpretatoren. 34 Met andere woorden:
naarmatee het (ideeën)historisch onderzoek vordert, zal een historische
figuurr verbleken tegen de achtergrond van de denkwereld van zijn tijd.
Coornhertt is in dat opzicht de dans ontsprongen. Hoewel de
Coornhertstudiee met het pionierswerk van Bruno Becker (1885-1968)35
opp moderne grondslag van start is gegaan, heerst onder de huidige
generatiee onderzoekers een levendig besef van de uitzonderlijkheid van
hett gedachtegoed van Coornhert. Hij staat nog altijd beschreven als 'een
vann de merkwaardigste mannen die ooit in Nederland het levenslicht
322

W. Nijenhuis, 'Coornhert en de Heidelbergse Catechismus. M o m e n t in de strijd
russenn humanisme en Reformatie', NTT 18 (1963) 271-288. In het algemeen wees
dezee auteur de interpretatie van Bonger af, die hij kenschetste als een ' m o n o l o o g van
Dirkk Volckertsz Coornhert' waarin het gedachtegoed van diens tegenstanders geen
rechtt werd gedaan. W. Nijenhuis, ' E e n m o n o l o o g van Dirk Volckertsz Coornhert',
NAKGNAKG 60 (1980) 90-106, aldaar 97-101.
Voorr de complexe dwarsverbanden tussen het humanisme en de (vroege)
Reformatie:: Peter Matheson, ' H u m a n i s m and Reform m o v e m e n t s ' in: A n t h o n y
G o o d m a nn en Angus McKay ed., The impact of humanism on Western Europe (Londen
1990)) 23-42; Nicolette Mout, 'Erasmianischer H u m a n i s m u s und reformierter
Protestantismuss zur Zeit a Lascos' in: Cristoph Strohm ed., Johannes a Lasco (14991560).1560). Polnischer baron, Humanist und europaischer Reformator. Beitrdge %um internationalen
SymposiumSymposium vom 14.-17. Oktober 1999 in der Johannes a Lasco Bibliotbek Emden (Tubingen
1999)21-34. .
344
Paul Oskar Kristeller, Troclus as a reader of Plato and Plotinus, and his influence
inn the Middle Ages and in the Renaissance' in: Studies in Renaissance thought and letters 4
(Romee 1996) 115-137, 116: '[...] we must also admit that in the history of philosophy
thee originality of a thinker stands in direct proportion to the ignorance of his
interpreters'. .
355
Bruno Becker bracht een belangrijke verzameling bronnen bij elkaar en publiceerde
onderr andere over de achtergronden van Coornherts perfectisme. Bronnen tot de kennis
vanvan het leven en de werken van D. \r. Coornhert. Bruno Becker ed. R G P , Kleine serie nr. 25
(Denn Haag 1928); Idem, 'Coornhert: de 16e eeuwse apostel der volmaakbaarheid',
XAKGXAKG 19 (1926) 59-84.

60 0

hebbenn aanschouwd'. 36 In zekere zin is dat juist, want alleen al de
omvangg van Coornherts schriftelijke nalatenschap was buitengewoon. 37
Maarr tegelijk is het nodig, in het licht van de uitspraak van Kristeller,
typeringenn van Coornhert als een 'visionaire denker' 38 en een man die
zijnn tijd ver vooruit was 39 in twijfel te trekken.
Coornhertt was blijkbaar geen kind van zijn tijd, maar zou juist
buitenn zijn eigen tijd staan, als een welhaast tijdloze figuur. Als zodanig
maaktee hij zelf ook geen historische ontwikkeling door als denker.
Tenminste,, Bonger beschouwde het als 'een moeilijke opgave' de
ontwikkelingg van de denkbeelden van Coornhert te schetsen, 'omdat de
kernn van zijn ideeën — het perfectisme en de geestelijke vrijheid - van
zijnn jeugd af geen wijzigingen, slechts uitwerking en verfijning
vertoont'. 400 Het gedachtegoed van Coornhert zou de historicus
voorkomenn als een onveranderlijk abstractum.
Hett (methodologische) idealisme van Bonger sluit zich af voor de
mogelijkheidd dat Coornhert, en ook zijn tegenstanders, in de verdediging
vann hun gedachtegoed keuzes maakten die werden afgedwongen door de
'eisenn des tijds' of door de standpunten van de tegenstander. In een
studiee naar godsdienstgesprekken zal een al te statische kijk op het
gedachtegoedd van de deelnemers een historisch verantwoorde analyse in
dee weg staan. In een polemiek is per definitie sprake van beweging. In
hett geval van Coornhert krijgt deze algemene observatie extra gewicht.
Inn het omvangrijke oeuvre van deze 'controversialist' 41 valt namelijk geen
enkell werk aan te wijzen — afgezien van de vertalingen van klassieken —
datt niet tot stand is gekomen binnen de context van een polemiek.
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Coornhertt formuleerde zijn standpunten voortdurend in reactie op de
buitenwereld. .
Alleenn de Duitse historicus Gerhard Güldner heeft onderkend dat
err ontwikkeling valt te bespeuren in de ideeën van Coornhert. Onder
invloedd van de verbodsbepalingen die de Staten van Holland hem
oplegden,, zou Coornhert zich na 1579 intensiever zijn gaan bezighouden
mett de gewetensvrijheid. Güldner ontwaart een heuse omslag in het
denkenn
van
Coornhert.
Van
erastiaans
pleitbezorger
van
overheidsbemoeieniss met de uiterlijke kerk, zou hij zich hebben
ontwikkeldd tot een fervente voorvechter van het vrije geweten.42
Coornhertss beroemde traktaat Synodus [...] vander consrientien vryheyt
(1582),, dat tegenwoordig onder deze verkorte titel bekend staat, zou het
summumm moeten vertegenwoordigen van deze nieuwe koers. De eerste
helftt van de volledige titel van het werk wijst echter in een andere
richting:: Synodus of'weegschaal tusschen d'oude ende niew vereffende kerck. Met dit
geschriftt beoogde Coornhert het probleem van de religieuze
verdeeldheidd te bezien; het thema van de gewetensvrijheid vormde een
afgeleidee van deze probleemstelling. 43 Coornhert nam in de Synodus wel
degelijkk ook de rol van de wereldlijke overheid in kerkelijke
aangelegenhedenn in overweging.
Hett standpunt van Güldner sluit aan bij de algemeen gangbare
duidingg van Coornhert als 'spiritualist'.44 Evenals de term 'nicodemisme'
iss de benaming 'spiritualist' alleen op Coornhert van toepassing
voorzoverr wordt gesproken over zijn opvattingen aangaande de
individuelee geloofsbeleving en de 'onzichtbare kerk', die bestond uit de
verzameldee 'ware' gelovigen. Zodra hij zich uitliet over het gemenebest
off de eendracht van het land, figureerde zeker ook de 'zichtbare kerk' gesteundd door de wereldlijke overheid - in zijn denken. Als Coornhert in
ditt opzicht een spiritualist was geweest, zoals bijvoorbeeld Franck, dan
hadd hij zich onder alle omstandigheden geschikt naar de heersende kerk.
Hett felle verzet dat Coornhert aantekende tegen de gereformeerde kerk,
kwamm voort uit een visie op de 'uiterlijke kerk' die zich niet laat
verenigenn met een zuiver spiritualistisch standpunt.

Gerhardd Güldner, Das Tokran^V'roblem in den Kiederlanden im Ausgang des 16.
JahrhundertsJahrhunderts (Lübeck 1968) 75.
433
Vgl. Martin van Gelderen, The political thought of the Dutch Revolt, 1555-1590
(Cambridgee 1992) 245-248.
Voorr een algemeen overzicht van het spiritualisme in de zestiende-eeuwse
Nederlanden:: Mout, 'Spiritualisten in de Nederlandse reformatie van de zestiende
eeuw'. .

62 2

Hett wordt algemeen aangenomen dat het 'spiritualisme' van
Coornhertt zijn opvattingen over tolerantie voedde. 3 Bonger
onderscheiddee onder andere een 'spiritualistische' motivering van de
godsdienstvrijheidd in het werk van Coornhert. Deze blijkt bijvoorbeeld
uitt de redenering dat het geloof als een gave Gods moet worden
opgevat. 466 Niet alleen in zijn verdraagzaamheidsleer, maar ook in zijn
perfectismee en zijn kennisleer betoonde Coornhert zich een navolger van
Castellio.. Dit is nog slechts op hoofdlijnen onderzocht. 47 De evidente
geestverwantschapp tussen beide mannen heeft mogelijk bijgedragen tot
hett misverstand dat Coornhert een principiële voorstander zou zijn
geweestt van godsdienstige pluriformiteit. Aan de toestand van de
zichtbare,, aardse kerk hechtte Castellio weinig belang48 Zijn berusting in
dee situatie van godsdienstige verdeeldheid was echter uitzonderlijk.
Volgenss Mario Turchetti was Castellio een roepende in de woestijn met
zijnzijn pleidooi voor 'een onbegrensde en definitieve tolerantie'.
Coornhertt daarentegen zag juist uit naar herstel van de kerkelijke
eenheid.. Hij verdedigde de godsdienstvrijheid - die aanleiding zou geven
tott religieuze pluriformiteit - 'slechts' als tijdelijk middel ter bevordering
vann de eendracht.
Inn brede kring leeft nog altijd de gedachte dat Coornhert moet
wordenn beschouwd als vertegenwoordiger van een 'humanistische'
traditie,, die wordt gekenmerkt door moderne, burgerlijke en bovenal
typischh Hollandse waarden als verdraagzaamheid en gematigdheid.
Zelfss zou deze 'progressieve denker' een voorstander zijn geweest van de
scheidingg tussen kerk en staat.51 De moderne idee van godsdienstvrijheid,
diee religieuze verdeeldheid veronderstelt, valt echter niet te verenigen
mett het gedachtegoed van Coornhert. Deze wilde zich immers niet
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neerleggenn bij het uiteenvallen van de middeleeuwse eenheidskerk. Om
dezee reden is het moeilijk voor te stellen dat hij heeft gezocht naar een
legitimatiee voor de godsdienstige pluriformiteit, zoals Castellio en de
Fransee politiques voor ogen stond. 52 Coornhert accepteerde de
geloofsverdeeldheidd om hem heen als een tijdelijke toestand omdat hij
geloofsvrijheidd als noodzakelijk beschouwde tot behoud van de
algemenee rust en orde. Alleen in vrijheid kon het debat over de 'kercke
Godts'' worden voortgezet. Coornherts verdediging van deze vrijheid
werdd weliswaar gestut door argumenten van principiële aard, maar kwam
voortt uit pragmatisme.
Hett onderwerp 'Coornhert en de tolerantie' is een 'question mal
posée'.. Dat heeft alles te maken met de terminologische mist waarin
overr het thema wordt gesproken. Het begrip 'tolerantie' vinden we in
zestiende-eeuwsee bronnen niet terug en het werkwoord 'tolerare' slechts
sporadisch.. Coornhert sprak over gewetens- en godsdienstvrijheid, over
eendrachtt en, nog algemener, over liefde tot de naaste en vrede.
Turchettii maakt een onderscheid tussen 'tolerance théologique' en
'tolerancee civile'. Deze laatste was van toepassing op denkers als
Francoiss Horman (1524-1590) en de latere Castellio, die godsdienstige
pluriformiteitt tot uitgangspunt van hun ideeën hadden gemaakt en ernaar
streefdenn 'tolerantie' in het staatsbestel te verankeren. 'Tolerance
théologique'' veronderstelt een zekere rekbaarheid van de leer wanneer de
zogenaamdee adiaphora (dogmatische kwesties van ondergeschikt belang)
inn het geding waren, en is nauw verwant met begrippen als concordia^

Mett enige voorzichtigheid hanteer ik de termpolitiqms. Deze verwijst niet langer
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caritascaritasyy pax en mansuetudo^ Irenici als Erasmus hanteerden deze
terminologie. 566 Zij redeneerden vanuit de gedachte van de eenheid van
hett christendom die haar weerslag op aarde moest kunnen vinden. Het
strevenn naar eenheid domineerde ook in het gedachtegoed van
Coornhert,, hoewel in zijn visie het station van de godsdienstige
pluriformiteitt eerst moest worden gepasseerd.
Hanss Guggisberg suggereert dat het begrip 'tolerantie' vooral
invullingg moet krijgen in oppositie tegen geloofsvervolging wanneer
dissidentee figuren zoals Franck in ogenschouw worden genomen. Dit
geldtt in belangrijke mate ook voor Coornhert. In het corpus
CoornhertianumCoornhertianum ontbreekt een systematische uitwerking van kwesties
geloofs-- en gewetensvrijheid. Coornhert verkondigde beslist geen
verdraagzaamheids/^r..
In
geen
enkel
traktaat
vormt
de
godsdienstvrijheidd het uitgangspunt van zijn denken. Het probleem ter
discussiee betrof de verhouding van de nieuwe tot de oude kerk, met
anderee woorden: het probleem van de godsdienstige verdeeldheid.
Eenzelfdee miskenning van de uitgangspunten van Coornherts
gedachtegoedd is opgetreden bij zijn denken over de zaligwording van de
mens.. Ook daarin is één aspect, namelijk de menselijke volmaakbaarheid,
opp de voorgrond komen te staan, waardoor het zicht op het geheel is
verdwenen.. Het perfectisme is door Coornhert nooit systematisch
uitgewerkt.. D e idee van de volmaakbaarheid van de mens maakte
onderdeell uit van zijn visie op de menselijke heiliging. In zijn geschriften
overr dit fundamentele theologische leerstuk, zocht Coornhert in
terminologischh opzicht aansluiting bij zijn gereformeerde tegenstanders.
Waarinn nu precies het verschil van inzicht school, kwam tijdens de
polemiekk vervolgens niet aan het licht. Deze spitste zich al snel toe op
hett controversiële thema van de volmaakbaarheid, waardoor Coornherts
theologischee stellingname in het algemeen - ten onrechte - als excentriek
tee boek is komen te staan.
Eenn historicus die met een nuchtere blik de status van Coornhert in de
periodee van de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag beziet, kan
moeilijkk anders concluderen dan dat het Coornhert aan de macht
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ontbrakk om de debatten te forceren. Ook ligt het weinig voor de hand te
veronderstellenn dat Oranje als 'eerbetoon' aan Coornhert toestemming
gaff voor de godsdienstgesprekken. Coornhert was immers een
controversiëlee figuur, wiens steun aan de Opstand werd gewantrouwd
vanwegee 2ijn felle veroordeling van de gereformeerde kerk als valse kerk.
Commissarissenn van de Prins hielden hem na zijn terugkeer in Holland
inn 1577 nauwlettend in de gaten. 59 Bovendien was Oranje weinig
gecharmeerdd van theologische debatten, die in de regel slechts onrust
veroorzaakten.. Een direct verband tussen Coornherts denkbeelden over
verdraagzaamheidd en de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag is
onhoudbaar.. Rest ons nog een indirect verband: handelden de
magistratenn die toestemming gaven voor de debatten mogelijk in de
geestt van Coornhert? O m op deze vraag een antwoord te kunnen
formuleren,, is het nodig in kort bestek 'het probleem van de vrijheid' aan
dee orde te stellen. Religieuze verdraagzaamheid zou immers nauw
verbandd hebben gehouden met de idee van (godsdienstige) vrijheid.

Hett probleem van de vrijheid
Dee Staten van Holland hoopten dat het godsdienstgesprek in Den Haag
eenn einde zou maken aan lasterlijke uitspraken waarin hun werd
verwetenn de gewetensvrijheid met voeten te treden. Alle schijn moest
wordenn weggenomen dat de Staten voornemens waren 'yemandt in sijn
gemoett en conscientie te willen dwingen, of daer over te heersenen'. 60
Tegelijkertijdd lieten de Staten er geen twijfel over bestaan dat het debat
ertoee diende Coornhert 'eens den mondt te sluijten'.61
Mett het godsdienstgesprek was volgens de Staten de
gewetensvrijheidd gemoeid, zoveel is duidelijk. Van een vrij debat kon in
Denn Haag echter geen sprake zijn. Gewetensvrijheid en vrijheid van
meningsuitingg waren niet identiek. Het verband tussen beide blijkt verre
vann eenduidig. Hiermee is niet gezegd dat de Staten slechts lippendienst
betuigdenn
aan de gewetensvrijheid. Dat
hun politiek van
gewetensvrijheidd in Den Haag bevestiging zou vinden, was echter vooral
eenn gunstige bijkomstigheid. De inzet van het debat betrof in de eerste
plaatss de legitimering van de gereformeerde kerk als publieke kerk opdat
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dee eendracht een sterk fundament kon worden verschaft. Daartoe moest
Coornhertt de mond worden gesnoerd.
Hett bovenstaande maakt duidelijk waarom sinds enige tijd wordt
gesprokenn over het 'probleem van de vrijheid'.62 Waar voorheen een
helderee kijk bestond op de 'getemperde vrijheid' in de Republiek, heerst
nuu verwondering en verwarring. Op nuchtere toon heeft E.H.
Kossmannn de complexiteit van 'het probleem' inzichtelijk gemaakt. Hij
besprakk het veelsoortige karakter van de vrijheid in de vroegmoderne
Nederlanden,, de pragmatische inslag van dit vrijheidsdenken en de wijze
waaropp destijds en heden ten dage over de vrijheid is gesproken en
geschrevenn als een organisch geheel, dat als leidend beginsel van de
Nederlandsee Republiek moet worden beschouwd. 63 De kern van zijn
betoogg is tweeledig. Het allesoverheersende belang van de vrijheid als
diepgeworteldd principe is een nationale mythe. Niettemin is deze
opvattingg een grote realiteitswaarde toegeschreven, toen en nu. Kortom,
dee vrijheid werd geïdealiseerd, maar was als zodanig steeds zeer
functioneel.. Kossmann concludeerde dat de Nederlandse geschiedenis
aantoontt 'dat vrijheid een uitstekend instrument is om een samenleving
gaandee te houden'. 64
Kossmannn heeft korte metten gemaakt met de liberale
geschiedopvattingg die zich in de loop van de negentiende eeuw
uitkristalliseerdee en een belangrijke vertolker vond in de historicus H.A.
Ennoo van Gelder. 65 In diens werk is sprake van een cruciale tegenstelling
tussenn gematigde stedelijke regenten, die de inzichten van onder andere
Coornhertt in de politieke praktijk gestalte probeerden te geven, en
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calvinistischee scherpslijpers voor wie de macht en de autoriteit van de
kerkk prevaleerde.
Dezee traditionele visie impliceerde volgens Kossmann een aantal
prikkelendee ongerijmdheden. Ligt het voor de hand dat de Hollandse
regentenn de gereformeerde kerk als landskerk verkozen en tegelijkertijd
hunn politiek baseerden op de denkbeelden van een uitgesproken
anticalvinistischee auteur als Coornhert? De implementatie van
'intolerante'' maatregelen van overheidswege (onder andere de
censuurwetgeving)) bleef inderdaad achterwege, maar is het zinnig
hiervoorr de vrijheid als verklarend principe aan te voeren? Is het
bovendienn logisch te veronderstellen dat de magistraten, veelal
gestudeerdee juristen met een afkeer van burgerlijke ongehoorzaamheid,
opp bevel van de gereformeerde predikanten maatregelen troffen tegen
figurenn als Coornhert met de vooropgezette bedoeling deze niet ten
uitvoerr te brengen?
Wanneerr men deze vragen met Kossmann ontkennend
beantwoordt,, is het de hoogste tijd te spreken over Tiet einde van de
tolerantie'..
Israel bestempelt
de
politieke
en
godsdienstige
ontwikkelingenn in Holland na 1572 inderdaad als een 'rejection of
toleration'. 666 Het probleem van de vrijheid laat zich aldus reduceren tot
dee constatering dat van vrijheid simpelweg geen sprake was. De
geschiedschrijverr zij door Kossmann gewaarschuwd: wanneer de
tolerantiee of de vrijheid wordt geïdentificeerd als een verzameling
principess die vorm gaven aan het openbare leven, loopt de historicus
vastt in zijn eigen betoog. Daarmee is overigens niet gezegd dat het
historischee onderzoek naar denkbeelden over verdraagzaamheid in de
vroegmodernee tijd kan worden gestaakt. Inmiddels zijn verschillende
nieuwee wegen ingeslagen.
Judithh Pollmann introduceert een scheiding tussen de privé- en de
publiekee sfeer. Terwijl in het openbare leven vertegenwoordigers van
verschillendee kerkelijke gezindten elkaar te vuur en te zwaard bestreden,
bloeidenn tussen gelovigen van verschillende overtuiging innige
vriendschappen.. Ook de aanhankelijkheidsbetuiging van magistraten
aann de gereformeerde, 'publieke' kerk verried op geen enkele wijze hun
religieuzee inborst. 68 Het collectieve heil, dat met een krachtige publieke
kerkk was gediend, en de individuele weg tot zaligheid, die een
verinnerlijktee geloofsbeleving veronderstelde, stelden verschillende eisen
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aann de godsdienstkeuze. 69 De mate van verdraagzaamheid ten opzichte
vann andersgelovigen is mede afhankelijk van de gekozen invalshoek.
Inn Europese context heeft het historische onderzoek zich het
meestt radicaal vernieuwd. In de inleiding tot de bundel Tolerance and
intoleranceintolerance in the European Reformation0 stelt de historicus Ole Grell dat
godsdienstigee tolerantie in het tijdvak van de Reformatie geen zaak was
diee in eerste instantie het individu aanging. Diens recht op een eigen
oordeell in godsdienstzaken kwam pas in de negentiende eeuw in zicht.
Historicii zouden zich moeten toeleggen op het denken over de
gemeenschapp en de bescherming van het collectieve heil, en zich buigen
overr de autoriteitsvraag die in de Reformatie werd opgeworpen.
Gehoorzaamheidd aan verschillende kerkelijke en wereldlijke autoriteiten
bleekk niet langer vanzelfsprekend. De reacties vanuit de kerk en van
overheidswegee op deze fundamentele verandering raken aan de kern van
dee vroegmoderne betekenis van vrijheid en (onverdraagzaamheid.
Heikoo A. Oberman wijst op het feit dat het onderzoeksterrein van
hett vroegmoderne denken over verdraagzaamheid nog altijd exclusief
toebehoortt aan de intellectuele geschiedenis. 72 De belangwekkende vraag
iss in zijn ogen echter voornamelijk sociaal en politiek van aard: hoe dacht
menn in Europa de centrifugale krachten die in de Reformatie waren
losgemaaktt
te beheersen?
Het
zestiende-eeuwse debat
over
verdraagzaamheid,, hoe intellectueel ook - Oberman ziet nog altijd een
voornamee rol weggelegd voor de ideeëngeschiedenis - betrof een
gerichtee en tamelijk prozaïsche poging om chaos en de dreiging van
chaoss een halt toe te roepen. 73 De vraag of deze poging dan nog wel de
naamm van een streven naar tolerantie verdient, dringt zich overmijdelijk
OP--

Ookk ten aanzien van de Republiek duurt onder historici het debat
overr de aard en de reikwijdte van de vroegmoderne godsdienstige
tolerantiee voort. Twee bundels artikelen, achtereenvolgens uitgebracht in
19977 en 2002, geven de huidige stand van zaken weer. In de
congresbundell The emergence of tolerance in the Dutch Republic, 16' and 1T
centurfcenturf44 is volop ruimte voor een historisering 75 , relativering76 en verdere
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verfijningg van het tolerantiebegrip in de vroegmoderne Nederlanden.
Dee inleiding van Elisabeth Labrousse maakt duidelijk dat het debat over
godsdienstigee verdraagzaamheid in de vroegmoderne tijd nog altijd in
belangrijkee mate de geschiedenis van de idee 'tolerantie' betreft en een
zekerr triomfalisme niet ontbeert. 78
Bovendienn blijkt nog altijd niet geheel en al afgerekend met de
liberalee geschiedopvatting, waarin het Hollandse vrijheidsprincipe tot
wezenskenmerkk van de Nederlandse geschiedenis is gemaakt. Het
determinismee van weleer lijkt weliswaar verdwenen, maar James Tracy
onderscheidtt nog wel een specifieke Nederlandse traditie, die de
bestendigingg van godsdienstige verdeeldheid heeft vergemakkelijkt.79
Voorzichtigg stelt hij dat in het algemeen geen sprake is geweest van een
'erasmiaanse'' houding tegenover geloofsvervolging, maar dat Erasmus
zelff als typisch ^Nederlands' (in de vroegmoderne zin van het woord)
moett worden beschouwd. 80
Dee vermeende uitzonderlijkheid van de Republiek is het
vertrekpuntt voor de tweede bundel artikelen Calvinism and religious
tolerationtoleration in the Dutch Golden Age.iX Op het eerste gezicht lijkt sprake van
eenn conservatieve vraagstelling. De hegemonie van een 'intolerante
calvinistischee kerk' en de praktijk van godsdienstige pluriformiteit
wordenn als uitersten tegenover elkaar geplaatst. Ronnie Hsia spreekt
echterr over een paradox, die zich laat oplossen door de pragmatische
tolerantiee van een wezenlijk intolerante kerk. Hsia cum suis zien kans het
probleemm van de vrijheid, zoals hierboven geschetst, te omzeilen door
hunn keuze voor een pragmatische benadering van het vraagstuk van de

755
Jonathan Israel, ' T h e intellectual debate about toleration in the D u t c h Republic' in:
Berkvens-Stevelinck,, Israel en P o s t h u m u s Meyjes ed., The emergence of tolerance, 3-36.
M.E.H.N.. Mout, 'Limits and debates: a comparative view of D u t c h toleration in
thee sixteenth and early seventeenth century' in: Berkvens-Stevelinck, Israel en
Posthumuss Meyjes ed., The emergence of tolerance, 31-47.
Hanss Posthumus Meyjes, T o l e r a n c e et irénisme' in: Berkvens-Stevelinck, Israel en
Posthumuss Meyjes ed., The emergence of tolerance, 63-73.
'C'estt la gloire des premières sociétés démocratiaues d'avoir [...] toléré, accepté les
non-conformistess et les dissonances'. Elisabeth Labrousse, 'Adresse du colloque' in:
Berkvens-Stevelinck,, Israel en P o s t h u m u s Meyjes ed., The emergence of tolerance, 1-2,
aldaarr 2.
Tracy,, 'Erasmus, Coornhert and the acceptance of religious disunity', 49-62.
800
Ibidem, 62. Vgl. M.E.H.N. Mout, 'Erasmianism in m o d e r n D u t c h historiography'
in:: M.E.H.N. Mout, H. Smolinsky en j . Trapman ed., Erasmianism: Idea and reality.
K N A WW Verhandelingen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks nr. 174 (Amsterdam 1997)
189-198. .
11
R. Po-Chia Hsia en Henk van Nierop ed., Calvinism and religious toleration in the Dutch
GoldenGolden Age (Cambridge 2002).

70 0

tolerantie.. De sociale en politieke context van de godsdienstige
pluriformiteitt krijgen in de2e bundel volop aandacht.
Tochh is de centrale vraag ('How does one explain the
juxtapositionn of Calvinist hegemony and religious toleration?')
onbevredigend. 833 Ten eerste wordt met deze vraag onderstreept dat, alle
pragmatismee ten spijt, in de Republiek iets uitzonderlijks, zelfs
bewonderenswaardigs,, aan de gang was. 84 Ten tweede is deze vraag op
hett eerste gezicht nogal gratuit en al te gemakkelijk te beantwoorden met
eenn verwijzing naar de minderheidspositie van de gereformeerde kerk en
dee toestand van godsdienstige verdeeldheid, waardoor 'tolerantie' zou
zijnn afgedwongen. Wanneer godsdienstige tolerantie echter uitsluitend
wordtt afgedaan als politieke noodzaak, blijft de denkwereld van de
zestiende-eeuwerr afgegrendeld voor de historicus. Immers, achter de
diffusee term 'tolerantie' gaan ook theologische denkbeelden schuil. D e
godsdienstigee visie van de calvinisten op de geloofsverdeeldheid, en meer
inn
het
algemeen
de
godsdienstige
achtergrond
van
het
tolerantievraagstuk,, blijven hier onbenoemd.
Inn een scherpzinnige bijdrage aan bovenstaande bundel adviseert
Benjaminn Kaplan het debat over de mate van tolerantie in de Republiek
tee staken.85 Het antwoord op deze vraag blijkt namelijk steeds in
belangrijkee mate afhankelijk van de definiëring van het begrip 'tolerantie'.
Dee terminologische verwarring zorgt voor een onevenwichtig debat.
Naarr de mening van Kaplan verdient het de voorkeur voorlopig te
kiezenn voor een descriptieve benadering. Hij pleit ervoor eerst de 'sociale
enn culturele dimensies' van de godsdienstige meervoudigheid in kaart te
brengen.. De uniciteit van het denken over tolerantie in de Republiek
staatt voor hem overigens zeker niet bij voorbaat vast.86
Inn bovenstaand historiografisch overzicht biedt alleen de vraagstelling
vann Grell en Oberman interessante aanknopingspunten om te komen tot
eenn verklaring van de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag. De
debattenn blijken onlosmakelijk verbonden met kwesties als autoriteit en
822
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orde.. Het debat over de Republiek, waarin de dichotomie russen een
'intolerante'' kerk en een 'tolerante' samenleving in meer of minder
verhuldee vorm hardnekkig standhoudt temidden van allerhande
terminologischee onduidelijkheid, is een doodlopende weg.
Hett probleem van de vrijheid, zoals door Kossmann
geformuleerd,, toont het tekort van iedere zienswijze die uitgaat van een
eigenstandigg vrijheidsbegrip. Ten aanzien van de godsdienstgesprekken
inn Leiden en Den Haag laat het probleem zich vertalen in de vraag hoe er
ruimtee kon ontstaan voor debat in een periode waarin de vrije
meningsuiting,, in ieder geval voor een persoon als Coornhert, drastisch
aann banden werd gelegd. Deze evidente ongerijmdheid kan worden
weggenomenn door de debatten niet langer te beschouwen als een kwestie
vann tolerantie. Het feit dat de debatten als zodanig zijn aangemerkt,
tekentt de eigenaardigheid van de geschiedschrijving over het
vroegmodernee Holland. In Europese context vigeert een andere visie.
Menn bestudeert godsdienstgesprekken elders doorgaans als onderdeel
vann een eeuwenoude traditie van disputeren, die in de zestiende eeuw
eenn nieuw gezicht kreeg.

Reformatiee en disputatie
D ee reformatie van kerk en samenleving in de zestiende eeuw bracht
verdeeldheidd waar zij eenheid nastreefde. In het licht van deze paradox
moetenn de talloze godsdienstgesprekken worden beschouwd die in deze
periodee in heel Europa plaatsvonden. Deze debatten bestendigden veelal
dee godsdienstige verdeeldheid, zo kan het oordeel achteraf luiden.
Nietteminn was steeds het belangrijkste doel de tegenstellingen op
theologischh vlak te ontstijgen. Dit streven hangt nauw samen met de
oorsprongg van de debatten. Hoewel de godsdienstgesprekken tijdens de
reformatiee veel verschillende vormen aannamen, zijn zij stuk voor stuk
terugg te voeren op dezelfde oervorm: het middeleeuwse academische
debat.. Dit geformaliseerde debat, aan strenge regels verbonden, maakte
vanaff de twaalfde eeuw aan Europese universiteiten deel uit van het
algemenee curriculum. 87
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Inn middeleeuwse academische disputaties kwam argumentatie
vóórr en tegen een bepaalde zienswijze uiteindelijk samen in één
ongedeeldee waarheid. Elk debat voerde uiteindelijk tot een oplossing van
hett academische 'conflict'. Het disputeren diende de waarheid. 'Soo
hebbenn dan die disputatien goedt gedaan inde verbeteringhe van de
leere',, meende ook Coornhert. 88 Hierbij kon overigens geen sprake zijn
vann een streven naar compromis. *Waar' en 'onwaar' vormden een
absolutee tegenstelling die geen middenweg toeliet. Evenmin kon aan een
debatt een bepaalde uitkomst worden opgelegd. De waarheid was alleen
gediendd met een beredeneerde uitkomst van het debat, waarbij de
geldigheidd van de gehanteerde argumentatie de doorslag moest geven. In
dee loop van het debat werden tegenargumenten weerlegd of
verdisconteerdd ('gladgestreken') opdat een ieder duidelijk zou zijn langs
welkee weg de conclusie van het debat, of liever gezegd de waarheid, was
bereikt.899 Aan deze procedure lag de opvatting ten grondslag dat binnen
dee christelijke leer geen ruimte kon zijn voor tegenstrijdigheden. Alleen
eenn volkomen harmonie kon gelden als testimonium veritatis.
Dee Duitse historici Marion Hollerbach en Thomas Fuchs
beschouwenn de academische disputatie weliswaar als grondvorm voor
hett
zestiende-eeuwse
godsdienstgesprek,
maar
zij
plaatsen
kanttekeningenn bij de idee dat de deelnemers met een dergelijk gesprek
eenn theologisch conflict altijd tot een oplossing wilden brengen.
Hollerbachh schetst de ontwikkeling van het godsdienstgesprek, dat
volgenss haar als politiek instrument tot volle wasdom kwam tijdens de
reekss godsdienstgesprekken op instigatie van keizer Karel V. Deze
debattenn stonden in de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw in
dienstt van het keizerlijke streven naar herstel van de godsdienstige
eenheid.. Na de Vrede van Augsburg (1555) verviel echter de noodzaak
omm de verschillende partijen tot een Ausgleich te bewegen.
Godsdienstgesprekkenn kwamen nu overwegend in dienst te staan van de
godsdienstigee richtingenstrijd, mede bevorderd door het proces van
confessionalisering.911 Fuchs neemt een extremer standpunt in. Het zou
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vann meet af aan uitgesloten zijn geweest dat met een academische
disputatiee herstel van de godsdienstige eenheid werd nagestreefd, omdat
dezee gespreksvorm de partijen juist uit elkaar dreef.92 Wanneer theologen
dann ook toenadering tot elkaar zochten, bedienden zij zich volgens
Fuchss van een andere gespreksvorm, gebaseerd op de middeleeuwse
kerkvergaderingg (concilie).93
Zowell Hollerbach als Fuchs houden onvoldoende rekening met
dee structuur van een academische disputatie, die per definitie uitmondde in
eenn determination waarin de voorzitter van het debat een oplossing
aanreikte.. Een van de partijen werd weliswaar als winnaar aangewezen,
maarr dat neemt niet weg dat de argumentatie van de tegenpartij met dit
eindoordeell in overeenstemming moest worden gebracht. De
argumentenn contra mochten onder geen beding van kracht blijven.94 Ook
iss Hollerbachs strenge onderscheid tussen A.usgkich en A.useinanderset%ung
tee kunstmatig. De bevlogenheid waarmee theologen in de zestiende eeuw
hunn standpunten uitdroegen, sluit niet uit dat zij intussen een herstel van
dee godsdienstige eenheid nog altijd voor mogelijk hielden.
Ruwwegg kunnen naar de vorm twee typen van middeleeuwse disputaties
wordenn onderscheiden. Debatten konden worden gevoerd op basis van
eenn quaestio (of een reeks van quaestiones) of naar aanleiding van één of
meerr theses. Dit vormverschil werkte door in de opzet van de disputatie.
Eenn quaestio betrof een 'open kwestie' die van twee kanten werd
beschouwd.. De magister die de disputatie voorzat, lichtte de quaestio toe en
namm stelling. Vervolgens was het aan een student om deze stellingname
tee verdedigen tegen oppositie vanuit het publiek. Ter afsluiting van het
debatt presenteerde de magister een samenvatting van alle argumenten pro
enn contra en sprak hij tevens een determinatio uit. Hierin bracht hij de
onderhavigee kwestie tot een oplossing en toonde hij aan dat alle
tegenargumentenn waren ontzenuwd. Deze gang van zaken is
kenmerkendd voor disputaties in de theologische faculteiten rond 1250. In
anderee factulteiten werd op deze grondvorm gevarieerd. Zo kon het daar
voorkomenn dat een student zelf zijn stellingname moest bepalen, waarna
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dezee door een magister, in de hoedanigheid van opponent, onder vuur werd
95 5

genomen. .
Inn de late middeleeuwen verschoof het zwaartepunt van de quaestio
naarr de thesis (ook wel aangeduid als propositió). Daarmee bleef het
oppositionelee karakter van de disputatie gehandhaafd, maar veranderde
hett doel van het debat. Een thesis verwoordde bij voorbaat een
waarheidsclaimm in tegenstelling tot de quaestio, die pas na afloop van de
disputatiee aanleiding gaf tot een uitspraak omtrent de waarheid. D e
disputantenn voerden niet langer discussie over een 'open kwestie', maar
betwisttenn een stelling die van alle vrijblijvendheid was verstoken en
werdd gepresenteerd als 'de waarheid'. 96
Gaandewegg veranderde na 1500 ook de wijze van disputeren,
waarbijj aansluiting werd gezocht bij de middeleeuwse ars obligatoria?1
Daarinn verplichtte de respondens zich aan een thesis; de opponens vroeg hem
telkenss in te stemmen met een volgende propositie met het doel de
respondenss te verleiden tot tegenstrijdige uitspraken. 98 De respondens
konn instemmen {concede) met de stelling van zijn opponens of deze
verwerpenn (nego). Ook kon hij voorwaardelijk instemmen {distinguo).
Wanneerr hij in tegenstrijdigheden vastliep, ging de winst van het debat
naarr zijn tegenstander. Het type distinguo-argmnentatie was kenmerkend
voorr godsdienstgesprekken tijdens de Reformatie. De debatten spitsten
zichh vaak toe op een semantische analyse van gehanteerde begrippen die
eenn zekere ambivalentie in zich meedroegen. Niet langer stond de
formelee argumentatiestructuur centraal, zoals in de disputaties naar
aanleidingg van een quaestio, maar domineerde de ontleding op
woordniveau. .
Beidee typen debat overleefden naast elkaar tot ver in de achttiende
eeuw.. Het Leidse godsdienstgesprek vertoonde de meeste gelijkenis met
dee bovengenoemde disputeervorm waarin een quaestio, in dit geval een
seriee quaestiones, als uitgangspunt diende. D e gereformeerde predikant
Crusiuss probeerde de rol van magister op zich te nemen. In het Haagse
godsdienstgesprekk daarentegen werd een traktaat van Coornhert als thesis
gehanteerdd en stonden een aantal cruciale distinguo-argumenten centraal.
Dee onduidelijkheid over de rolverdeling tussen respondens en opponens, die
inn een dergelijk debat zorgde voor structuur en overzicht, gaf in dit
godsdienstgesprekk aanleiding tot de opperste verwarring en ergernis.
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Dee constatering dat de godsdienstgesprekken in Leiden en Den
Haagg volgens zogenaamd middeleeuwse scholastieke principes werden
gevoerdd zal weinigen nog verbazen. Het zegt weinig meer dan dat het
gebruikk van een gangbare, formele methode bij het disputeren werd
toegepast.. Ook het gebruik van syllogistische redeneervormen, zowel in
Leidenn als in Den Haag, lag voor de hand." Deze behoorden tot het
standaardinstrumentariumm van iedere geoefende theoloog. Als
vanzelfsprekendd werd er in de zestiende eeuw en later gebruik van
gemaakt.100 0
Hett zou onjuist zijn de godsdienstgesprekken in Leiden en Den
Haagg te beschouwen als voorbodes van een zogenoemde 'gereformeerde
scholastiek'' in de late zestiende en zeventiende eeuw. Deze behelsde een
verregaandee systematisering van de gereformeerde geloofsleer, waarin
hett leerstuk van de predestinatie een centrale plaats kreeg toebedeeld. 101
Dee opkomst van een dergelijke gereformeerde dogmatiek wordt niet
langerr beschouwd als een breuk met de Reformatie. Veeleer bestond op
theologischh vlak een continuum van de middeleeuwse scholastiek, via de
Reformatie,, naar de ontwikkeling van een protestantse orthodoxie die
wordtt gekenmerkt door een scholastieke redeneertrant. 102 Daarop
voortbordurendd poogt de historicus Richard A. Muller de Reformatie te
ontdoenn van haar al te moderne gezicht door, onder andere, in het werk
vann een theoloog als Calvijn vormaspecten te onderscheiden die
kenmerkendd waren voor het intellectuele klimaat waarin hij werkte. 103
Nietteminn valt moeilijk te ontkennen dat de zestiende eeuw
veranderingg bracht, ook ten aanzien van het disputeren. Geleerden als
Rudolff Agricola (1492P-1566) droegen ertoe bij dat in de vijftiende eeuw
eenn belangrijke 'retorisering' van de dialectica als academische discipline
plaatsvond.. Dat wil zeggen dat formele bewijsvoering in dienst kwam
tee staan van het overtuigen. De waarheid diende niet slechts te worden
aangetoond,, maar vooral ook aannemelijk te worden gemaakt. Marijke
Spiess beschouwt Coornhert als een belangrijke vertegenwoordiger van
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dezee retorische vernieuwing in de Nederlanden. 103 Evenals Agricola
bepleittee hij het argumenteren pro en contra. 106 Deze argumentatie in
utramqueutramque partem had weliswaar de basis gevormd van de scholastieke
disputatie,, maar in de loop van de zestiende eeuw namen dialectici
afstandd van de gemeenplaatsen die (in de vorm van premissen) het
middeleeuwsee debat domineerden. T)e stelling is mening geworden, te
confronterenn met andere meningen', aldus Spies.107 Ook Coornhert
schoteldee zijn lezers een reeks van pro- en «w/ra-argumenten voor, opdat
zijj een kwestie zelf leerden overwegen (waarbij hij zijn lezers overigens
steedss de juiste richting wees). De toepassing van deze 'ciceroniaanse,
argumentelee rhetorica' - zoals door Spies onderscheiden - is met
betrekkingg tot het werk van Coornhert vooralsnog alleen bestudeerd aan
dee hand van zijn toneelstukken. 108
Inn het algemeen richtte de retorica zich in de zestiende eeuw in
Noord-Europaa met name op de voordrachtskunst. Daarbij gold dat de
lezerr of luisteraar moest worden ontroerd (het zogenaamde movere) opdat
hijj zijn instemming zou verlenen aan het betoog. 109 Waar deze ontroering
geloofszakenn aanging, had de theoloog annex predikant - immers
Vertolker'' van het Woord Gods - zich de lessen van de retorica eigen te
maken. 1100 De relatie tussen retorica en theologie in deze periode is
complexx en veelomvattend. 111 De belangrijkste verandering die met de
Reformatiee haar intrede deed, betrof de bemoeienis van wereldlijke
autoriteitenn met het theologische debat. Disputaties verruilden een
academischh voor een politiek kader en werden bovendien in het
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openbaarr gevoerd. Met andere woorden:
ontwikkeldenn zich tot godsdienstgesprekken.

theologische

debatten

Hollerbachh is tot nu toe de enige historicus die zich heeft gewaagd aan
eenn overzichtswerk. Zij legt zich toe op
zestiende-eeuwse
godsdienstgesprekkenn in Duitsland en onderscheidt drie soorten. 112 Deze
typenn laten zich — min of meer — in chronologische volgorde
rangschikken. 113 3
Inn de vroege Reformatie vonden een reeks stedelijke
godsdienstgesprekkenn plaats, voornamelijk in Zwitserland en Duitsland.
Dee godsdienstgespekken in Hamburg (1522) en Zurich (1523) stonden
aann het begin van deze serie. Het gesprek in Hamburg vond plaats
binnenn de muren van de 'oude' kerk, waar een informeel verhoor van
eenn dissidente monnik uitmondde in een heftig debat. Hollerbach
karakteriseertt dit godsdienstgesprek als voorbereiding op een officieel
ketterproces.. Het debat in Zurich handelde tussen vertegenwoordigers
vann de katholieke kerk en een aantal evangelische predikanten rond
Huldrychh Zwingli (1484-1531). Deze hervormer kan worden beschouwd
alss de geestelijke vader van deze stadsdisputatie, die de geloofsovergang
inn de stad bezegelde en tegelijkertijd legitimeerde.114
Hett debat in Zurich was een godsdienstgesprek volgens de
gangbaree definitie: de wereldlijke overheid, in dit geval het stadsbestuur,
tradd op als voorzitter van het theologische debat. Zij gold als bevoegde
beslissingsmacht,, want de disputatie was onderdeel van een
buitengewonee zitting van de raad. De godsdiensttwist in de stad ging
immerss de openbare orde aan; bovendien had het stadsbestuur tot taak
dee prediking van het ware geloof te handhaven. Overigens onthield het
stadsbestuurr zich uitdrukkelijk van een uitspraak in de controverse zelf.
D ee Bijbel werd aangewezen als enige autoriteit in geloofszaken; de
wereldlijkee overheid moest 'slechts' zorgdragen voor betrouwbare en
kundigee interpreten. 115
Hollerbachh beschouwt het godsdienstgesprek in Zurich als een
combinatiee van een theologisch debat (disputatie), een (ketter)proces Zwinglii werd immers als ketter gelasterd — en een Poli^eiverhandlung,
waarbijj zij doelt op het belang van de handhaving van de openbare
orde.. De historicus Bernd Moelier spreekt zelfs over een 'uitvinding'
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vann Zwingli en betitelt godsdienstgesprekken van dit soort als 'politieke
disputaties'.. Zij waren volgens hem een noviteit.
Moelierr onderscheidt drie hoofdkenmerken van 'politieke
disputaties'.. Ten eerste ging de vorm van de disputatie terug op het
academischee debat, maar werd dit formele instrument in dienst van de
waarheidsvindingg ingezet om de strijd rond de stedelijke kerkhervorming
tee beslechten in het voordeel van de hervormers. Met een disputatie
werdd een beslissing afgedwongen en gelegitimeerd, waarbij de
hervormerss bij voorbaat konden rekenen op de steun van het
stadsbestuur.. Ten tweede trad een politieke autoriteit, veelal het
stadsbestuur,, op als voorzitter van het debat. Ten derde gold de Bijbel
alss richtsnoer in de besprekingen. Moelier geeft aan dat stedelijke
disputatiess uiting gaven aan een zekere gemeenschapszin, in het
bijzonderr de zorg om het algemene heil. Ook verschafte de disputatie
veelall een juridische basis voor de geloofsovergang in de stad; het
zogenaamdee ius reformandiVon met een disputatie worden vastgesteld, wat
inn belangrijke mate bijdroeg aan de populariteit van dit type disputaties
onderr protestantse theologen. 117 Volgens Oberman zou daarbij het
godsdienstgesprekk in Zurich blijven gelden als blauwdruk. 118
Dee hybride natuur van het stedelijke godsdienstgesprek moet
Hollerbachh
hebben
geïnspireerd
tot
de uitspraak
dat
het
godsdienstgesprekk in het algemeen pas tot zijn 'spezifische Auspragung'
kwamm als onderdeel van de keizerlijke rijksdag.119 Vanzelfsprekend waren
ookk deze debatten tussen vertegenwoordigers van het 'oude' en 'nieuwe'
gelooff niet zonder politieke betekenis, maar de uitkomst van de
besprekingenn was niet of nauwelijks op voorhand bepaald. Met deze
bijeenkomstenn werd immers een schikking russen de partijen
nagestreefd,, opdat de godsdienstige eenheid in het Heilige Roomse Rijk
konn worden hersteld.120
Dee rijksdag van Augsburg gaf in 1530 reeds aanleiding tot een
officieuss godsdienstgesprek tussen voor- en tegenstanders van de
ConfessioConfessio Augustana (1530), maar de godsdienstgesprekken in Hagenau
(1540),, Worms (1540) en Regensburg (1541) waren pas werkelijk
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representatieff voor het type godsdienstgesprek 'op rijksniveau'.121
Pauselijkee legaten, vorsten, hooggeplaatste edellieden en beroemde
theologenn van zowel lutherse, gereformeerde als katholieke huize waren
bijj de besprekingen aanwezig. Het gesprek in Hagenau strandde echter al
tijdenstijdens de voorbesprekingen en ook de bijeenkomst in Worms kwam
moeizaamm op gang. Opnieuw verschilden de partijen van mening over de
formelee opzet van het debat. In Regensburg, tenslotte, gloorde enige
hoopp op succes. Mede dankzij de inzet van kardinaal Gasparo Contarini
(1483-1542)) kwamen de partijen tijdelijk tot overeenstemming over de
formuleringg van het cruciale artikel van de justificatie in het zogenaamde
Regensburgerr Boek. Wat de bediening van het Avondmaal en de
autoriteitt van de kerk aanging, bleven de tegenstellingen echter
overeind.. Ook dit godsdienstgesprek eindigde in teleurstelling voor alle
betrokkenen. .
Hett beroemde Colloquium van Poissy (1561), op last van de
Fransee koningin-moeder Catharina de Medici (1519-1589) georganiseerd,
volgdee de opzet van de godsdienstgesprekken in de Duitse steden. De
katholiekee organisatoren stond een binnenlands doel voor ogen, te weten
verzoeningg met de hugenoten. Hun ambities reikten echter verder. D e
bijeenkomstt werd ook door buitenlandse theologen zoals Theodoor
Bezaa (1516-1605) en Petrus Martyr Vermigli (1499-1562) bijgewoond.
Bovendienn stuurden een aantal Duitse vorsten hun vertegenwoordigers.
Ditt godsdienstgesprek was een Yiuropese gebeurtenis die grote
verwachtingenn schiep: hier zou de waarheid triomferen en de eenheid
vann het christendom worden hersteld.123 Tijdens de besprekingen over de
avondmaalss formule tekende de scheidslijn tussen katholieken en
gereformeerdenn zich al snel scherp af; bovendien betwistte een
prominentee afgezant van de Jezuïetenorde de legitimiteit van het
voorzitterschapp van de Franse koning tijdens het colloquium. Deze
wereldlijkee heerser zou niet bevoegd zijn in geestelijke aangelegenheden
tee beslissen. Kortom, ook dit godsdienstgesprek resulteerde in een
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pijnlijkee mislukking, en vormde de opmaat tot een nieuwe
godsdienstoorlog. 1 " 4 4
Inn de Duitse gebieden had de Vrede van Augsburg (1555)
inmiddelss een einde gemaakt aan de noodzaak tot herstel van de eenheid
vann godsdienst in het gehele Rijk. Voorts werden voornamelijk nog
godsdienstgesprekkenn op het niveau van de afzonderlijke Duitse
vorstendommenn georganiseerd. De deelnemers aan deze debatten
vertegenwoordigdenn verschillende geloofsrichtingen
binnen
het
protestantisme,, dat steeds verder dreigde te versnipperen. Hollerbach
steltt dat in deze periode de procedures bij het disputeren steeds verder
werdenn verfijnd: rond de eeuwwisseling kwamen zij tot hun 'subtilste
Zuspitzung'. 125 5
Alss voorbeeld van dit derde type godsdienstgeprek kan de
bijeenkomstt in Frankenthal (1571) worden genoemd, waarnaar
Coornhertt meer dan eens verwees. Dit was een godsdienstgesprek tussen
gereformeerdee en doperse predikanten onder leiding van de keurvorst
Frederikk III de Wijze van de Palts. Het bleek onmogelijk de dopers - een
enkelingg uitgezonderd - te winnen voor een aantal geloofsartikelen, die
dee basis moesten vormen voor herstel van de christelijke eenheid.
Nietteminn riepen de gereformeerden, die de steun van de keurvorst
genoten,, zichzelf uit tot overwinnaars. Dit laatste inspireerde mogelijk de
Statenn van Friesland om in 1596 toestemming te geven voor een
soortgelijkk debat in Leeuwarden, waarin de gereformeerde predikant
Ruarduss Acronius disputeerde met de doperse voorman Pieter van
Ceulen.127 7
Dee voorzitters van het Friese debat, waaronder twee
commissarissenn van de Staten, verwezen uitdrukkelijk naar de
besprekingenn in Frankenthal en spraken de wens uit een einde te maken
aann de geloofstwisten, die grote verwarring zaaiden. Uit wanhoop
zoudenn vele gelovigen zich van de kerk afkeren, waarna zij tot een 'boose
endee quaet leven' vervielen. De 'groote scheuringhe inde christenheijt'
werdd in het officiële voorwoord tot de besprekingen als onnatuurlijk
bestempeld.. Het uitgangspunt voor herstel van de christelijke eenheid lag
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verscholenn in de leer, 'gemerckt dan ongetwijffelt is inder christenheijdt,
datterr niet dan een Christus zij ende een christelijcke leere'.128 Evenals de
actaa van het godsdienstgesprek in Frankenthal, verschenen ook de acta
vann het Friese debat in druk. De historicus S. Zijlstra karakteriseerde
dezee protocollen als een 'requisitoir tegen de dopers', waarmee hij de
partijdigheidd van het presidium wilde onderstrepen. 129
Onderr Duitse historici wordt gedebatteerd over de vraag op welke wijze
godsdienstgesprekkenn het vruchtbaarst kunnen worden bestudeerd. In
19800 koos Gerhard Muller voor een Diskussionsbericht ter afsluiting van
eenn congresbundel over godsdienstgesprekken in de Reformatie. Daaruit
valtt op te maken dat de 'methodenstrijd' destijds vooral de weging van
politiekee en theologische factoren behelsde.130 Was het politiek
pragmatismee of juist godsdienstig idealisme dat de debatten inspireerde
enn hun verloop - en uiteindelijke mislukking - bepaalde? Inmiddels heeft
hett debat zich verlegd naar de vorm van de godsdienstgesprekken,
waarbijj de verwevenheid van politieke en godsdienstige belangen
inmiddelss als axioma kan gelden.
Inn 1999 uitte Moelier kritiek op het werk van zijn collegahistoricuss Otto Scheib, die de formele opzet van godsdienstgesprekken
hoofdzakelijkk heeft verklaard uit de destijds gebruikelijke rechtsgang
('Rechtsstrukturen'). 1311 Hoewel Moeller het werk van Scheib nogal
eenzijdigg heeft belicht, constateerde hij terecht dat volgens Scheib het
theologischee debat niet op zichzelf stond, maar de bewijsvoering diende
inn een zogenoemd 'Mandatsprozess' ter legitimering van de
(rechtsprekende)) macht van de overheid.132 Dit maakte de disputaties in
dee eerste plaats tot instrumenten ter handhaving van de openbare rust en
orde.. Moeller gaf toe dat de magistraten destijds binnen de wet wilden
blijven,, maar hield vast aan het bijzondere karakter van de disputaties als
productt van theologische, politieke, sociale en juridische opvattingen. 133
Voorr de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag gold dat de
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Statenn beducht waren voor nieuwigheden. D e debatten vonden hier
plaatss als commissies ad hoc van de Staten, waardoor de bestaande
bestuursstructuurr ongewijzigd kon blijven. Gezien het uitzonderlijke
karakterr van deze commissies ad hoc blijft echter overeind — en daarin
moett Moelier zijn gelijk krijgen - dat hier sprake was van een fenomeen
datt op Hollandse bodem niet eerder was vertoond.
Moelierr heeft eveneens kritiek uitgeoefend op het werk van
Hollerbachh en Fuchs, die de Reformatie als een voortdurende
aaneenschakelingg van godsdienstgeprekken zouden beschouwen. Met
éénn pennenstreek kreeg het godsdienstige conflict in deze periode in hun
werkk het etiket 'Gesprachskonflikt' opgeplakt. Daarbij hebben
Hollerbachh en Fuchs volgens Moelier onvoldoende oog gehad voor de
specifiekee historische context en de precieze doelstelling van de
afzonderlijkee disputaties. 134 Moelier zag zijn 'politieke disputaties' opgaan
inn een groter geheel. Inderdaad gaat de aandacht van zijn jongere
collega'ss vooral uit naar de manier waarop godsdienstgesprekken in de
Reformatiee in algemene zin historisch kunnen worden geduid.
Hollerbachh wijst op de 'prototypische' academische disputatie en
beschrijftt hoe dit geformaliseerde theologische debat zich ontwikkelde
tott godsdienstgesprek, waarbij zij drie typen beschrijft. Een inhoudelijke
analysee van de afzonderlijke debatten ontbreekt hierbij. Fuchs gaat het
meestt systematisch te werk en komt tot een typologie van het fenomeen
'godsdienstgesprek',, waarin hij een academische en synodale traditie
onderscheidt.. Deze laatste ging terug op de conciliaire beweging tijdens
dee Middeleeuwen en richtte zich op het vinden van een theologisch
135

compromis. .
Dee werkwijze van Moeller, waarin elk debat als een uniek geval
wordtt beschreven, is het geschiktst om toegepast te worden op de
Hollandsee debatten. Toch is het belangrijk de typologische onderneming
vann Hollerbach en Fuchs voortdurend in het achterhoofd te houden.
Moellerr neigt ertoe de disputaties bijna uitsluitend als machtsinstrument
tee duiden. Dit herbergt het gevaar dat de uitkomst van de besprekingen
uitsluitendd wordt gepresenteerd als een overwinning van de sterkste
partij,, die haar standpunten met behulp van de sterke arm van de
overheidd zou weten op te leggen. Daarmee gaat de historicus voorbij aan
hett wezen van de godsdienstgesprekken, dat lag in de wens een
theologischh conflict tot een oplossing brengen. Dit eindoordeel bevestigde
1344
Ibidem, 189. Moeller heeft de disputaties van Zwingli beschreven in twee
artikelen:: Berndt Moeller, 'Zwinglis Disputationen', Zeitschrift der Savigny Stiftungjür
RechtsgeschichteRechtsgeschichte 87 (1970) 275-324 en 91 (1974) 213-364.
1355
Fuchs, Konfession und Gesprach, 223-246.
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hett gelijk van één van de partijen en verdisconteerde tevens alle
mogelijkee kritiek. Tolitieke disputaties' stonden in een academische
traditiee waarin de determinatio aan alle onenigheid een einde zou weten te
maken.. De uitkomst van 'politieke disputaties' lag dan wel vantevoren
vast,, maar alleen met krachtige argumentatie kon deze uitkomst worden
gelegitimeerd.136 6
D ee noodzaak tot legitimering van de gereformeerde kerk als
publiekee kerk gaf richting aan zowel het Leidse als het Haagse
godsdienstgesprek.. Het debat in Leiden schikt zich geheel en al naar
Moellerss definiëring van een 'politieke disputatie'. De predikanten waren
err op uit hun gelijk te halen en de kritiek van Coornhert te ontzenuwen.
Voorr het Haagse godsdienstgesprek ligt het predikaat 'politieke
disputatie'' minder voor de hand. Aanvankelijk werd gekozen voor
eenzelfdee opzet als in Leiden, maar op het laatste moment veranderde
hett plan. De predikanten speelden in Den Haag de tegenstelling met
Coornhertt niet uit, maar streefden ernaar deze weg te nemen. Zij
zochten,, met andere woorden, naar een schikking met Coornhert. Het
Haagsee godsdienstgesprek staat dan ook in een andere traditie dan het
Leidsee en gaat terug op de godsdienstgesprekken waarin een poging
werdd gedaan - onder leiding van wereldlijke overheden - de partijen
naderr tot elkaar te brengen. Overigens was in D e n Haag geen sprake van
gelijkwaardigheidd tussen de deelnemers aan het debat. Met steun van de
Statenn wilden de predikanten een schikking afdwingen.

Irenaa
Backus
geeft
een
bewonderenswaardige
analyse
van
de
godsdienstgesprekkenn in Baden (1526) en Bern (1528), waarin zij zich richt o p de
theologischee achtergrond van de debatten en de gehanteerde argumentatiestructuur.
Haarr studie maakt duidelijk dat een inhoudelijke analyse onontbeerlijk is voor een
goedd b e g n p van de theologische én politieke betekenis van de debatten. Irena
Backus,, 'The disputations of Baden, 1526 and Berne, 1528: neutralizing the earlv
church',, Studies in reformed theobgy and history I (1993).
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Dee kwestie-Coornhert (I)
Vann briefwisseling tot godsdienstgesprek

Thomass Tilius
Inn het voorjaar van 1577 was Thomas Tilius1 in Haarlem de juiste man
opp de juiste plaats. Deze Delftse predikant, voormalig abt van de SintBernardusabdijj bij Antwerpen, had tien jaar eerder voor de Reformatie
gekozenn en leek vanwege deze achtergrond de geschiktste predikant om
dee opbouw van een gereformeerde kerk in het katholieke bolwerk
Haarlemm in gang te zetten. Dit was een lastige taak die Oranje bewust
toebedeeldee aan een zwaargewicht onder de gereformeerde predikanten
inn Holland.
Doorr de ratificatie van het Satisfactieverdrag met de prins van
Oranjee op 1 maart 1577 trad Haarlem toe tot de Pacificatie van Gent.
Vann meer onmiddellijke betekenis was het feit dat de stad nu
vertegenwoordigdd was in de Staten van Holland en haar jarenlange
isolementt als koningsgezinde
enclave moest opgeven. 2
Het
Satisfactieverdragg bepaalde dat de overgrote katholieke meerderheid in
Haarlemm het recht behield op openbare godsdienstuitoefening. Daarnaast
werdd op last van Oranje en de Staten één kerk ontruimd voor de
gereformeerdee eredienst. Vanuit deze Bakenesserkerk moest Tilius zijn
werkk in Haarlem organiseren. Schoorvoetend waren de Haarlemmers bij
hunn overgang naar de Pacificatie, en de facto aansluiting bij de opstandige
gewestenn Holland en Zeeland, met deze gang van zaken akkoord gegaan.
Oranjess wil was wet, maar dat betekende niet dat Tilius en de zijnen
kondenn rekenen op een warm onthaal.
Jokee Spaans duidt de gespannen verhoudingen binnen Haarlem
alss 'gewapende' religievrede.3 Strikt genomen is deze benaming op zijn
plaatss omdat de katholieken en gereformeerden in de stad gelijke rechten
werdd toegekend. Veelal bevestigden godsdienstvredes echter een
bepaaldee status quoy en bestendigden zij de godsdienstige verdeeldheid. 4
11

X X B I f ' I I , 1433-1436; Biografisch lexicon V, 502-503.
"" V o o r deze 'overgang bij Satisfactie': Spaans, Haarlem na de reformatie, 49-52.
33
Ibidem, 49.
T ee denken valt aan de religievredes die Oranje voorstelde in onder andere Brussel
(septemberr 1578) en Mechelen (oktober 1578). D e Prins wilde zowel de katholieken
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Datt was in Haarlem niet het geval, want het aantal gereformeerden was
vóórr de overgang zeer gering geweest. De openstelling van één kerk voor
dee gereformeerde eredienst was dan ook bedoeld als tegenwicht tegen
hett oppermachtige katholieke machtsblok in de stad. J.J. Woltjer en K.W.
Swartt beklemtonen dat Haarlem op basis van de Satisfactie katholiek
bleeff en vermijden de term 'religievrede'.5 Dit geeft een realistischer
beeldd van de toestand in Haarlem. De toekenning van één kerk aan de
gereformeerdenn moet in de visie van deze auteurs worden beschouwd als
eenn politieke manoeuvre van Oranje, hetgeen Spaans overigens beaamt. 6
Tilius'' lastige taak werd aanzienlijk bemoeilijkt door de
tegenwerkingg van Coornhert, die vanaf eind maart 1577 in Haarlem zijn
stemm liet horen. De controverse tussen beide mannen kwam tot
ontwikkelingg in een stad die lange tijd koningsgezind en welhaast
uitsluitendd katholiek was geweest. D e Haarlemmers liepen nog niet warm
voorr de zaak van de Opstand. Tilius wantrouwde de Haarlemse
bevolking,, maar van de katholieke voormannen meende hij weinig te
vrezenn te hebben. Na een kort onderhoud met onder andere de
plaatsvervangendee bisschop van Haarlem stelde Tilius vast dat van deze
mannenn geen scherpzinnige kritiek te venvachten viel.7 Het omgekeerde
goldd voor Coornhert, die bekend stond als verbaal zeer begaafd.
Bovendienn zette hij zijn mening op papier. Sinds jaar en dag circuleerde
drukwerkk waarin hij zijn kritiek op de gereformeerde kerk onder
woordenn bracht. 8
Dee vraag is nu in hoeverre Tilius' controverse met Coornhert, die
zijnn beslag kreeg in een uitvoerige briefwisseling, moet worden geduid als
eenn zuiver Haarlemse aangelegenheid. Tilius zelf beschouwde de kwestieCoornhertt als een algemeen probleem voor de kerk, die ook predikanten
alss de gereformeerden in deze steden godsdienstvrijheid garanderen. Dit werd
eveneenss bepleit in twee verzoekschriften van de Prins aan de landvoogd en de Raad
vann State in de zomer van 1578. Israel, The Dutch Republic, 195; M.E.H.N. Mout, 'Het
intellectuelee milieu van Willem van Oranje', BMGN 99 (1984) 596-625, aldaar 612.
55
J.J. Woltjer, 'Het N o o r d e n en de Pacificatie van G e n t ' in: Opstand en pacificatie pacificatie in de
LageLage Landen. Bijdrage tot tot de studie van de Pacificatie van Gent (Gent 1976) 79-98, aldaar 8485;; K.W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584. R.P. Fagel,
M.E.H.N.. M o u t en H.F.K. van Nierop ed. p e n Haag 1994) 115.
66
Spaans, Haarlem na de reformatie, 50.
77
Tilius aan Crusius, 24 maart 1577, G A D , H e r v o r m d e Gem., inv. nr. 43: 'Vides hos
hominess nihil sacrarum literarum neque b o n o r u m authorum legisse'.
88
Het meest uitvoerige theologische traktaat van Coornhert tot dan toe betrof zijn
TT rande toelatinghe ende decrete Godes bedenckinghe of de heylighe Schrift ooc in hout sulcx als
meestersmeesters Iohan Calvijn ende Theodore Besa daer van keren uit 1572. Coornhert liet dit antigereformeerdee geschrift drukken in Altena tijdens zijn ballingschap in E m d e n met
hett oog o p verspreiding in de Nederlanden.
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buitenn Haarlem aanging. Hij speelde de kwestie door aan zijn Delftse
collega'ss Crusius en Donteclock, waarbij hij tevens de hulp wilde
inroepenn van de hofpredikant Jean Taffin (1529-1602)9 en de Leidse
hoogleraarr Guillaume de Feugueray (P-1613)10. Deze handelswijze was
niett meer dan logisch gezien de aanval die Coornhert had gelanceerd.
Dezee was niet gericht geweest tegen de lokale gereformeerde gemeente
inn Haarlem of elders, maar betrof alle kerken die de gereformeerde leer —
zoalss geformuleerd in de geschriften van Calvijn en Beza verkondigden.. Uitdrukkelijk wees Coornhert op de algemene strekking
vann zijn betoog. 11
Ditt neemt niet weg dat de kwestie-Coornhert juist in Haarlem tot
levenn kwam. Ook al was sprake van een algemene zaak, het is toch de
moeitee waard Tilius' positie in Haarlem van dichterbij te bezien. Ten
eerstee was in deze stad zichtbaar wat in andere Hollandse steden
verborgenn bleef, namelijk dat de gereformeerden een uiterst kleine
minderheidd vormden. Tilius' besef een kwetsbare kerk te
vertegenwoordigenn laat zich moeiteloos vertalen naar de leefwereld van
collegapredikantenn in andere steden. Ten tweede blijkt uit de
bevindingenn van Tilius waarin de kwetsbaarheid van de gereformeerde
kerk,, in Haarlem en elders, voornamelijk was gelegen. Tilius opereerde in
eenn wereld waarin de werkelijkheid mede werd vormgegeven door roddel
en,, erger nog, kwaadsprekerij. Voortdurend moest de predikant het
hoofdd bieden aan allerhande geruchten waarin over de gereformeerde
kerkk in ongunstige zin werd bericht. Ook Coornhert bestookte hem in
eerstee instantie op indirecte wijze, door 'praatjes' te beginnen op straat.
Tiliuss liet dit niet onbeantwoord. In zijn talrijke brieven probeerde hij op
zijnzijn beurt 'goed nieuws' de wereld in te brengen.
Dee correspondentie van Tilius werpt niet alleen licht op de status
vann de gereformeerde kerk, maar geeft ook inzicht in de manier waarop
godsdienstgesprekkenn in deze periode van de grond kwamen. Tilius
99

NNB1TX,
1011-1012; Biografisch Lexicon IV, 412-414; C. Boer, Hojprvdikers van prins
W'illemW'illem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers (Den Haag 1952) 8-30, 43-53,
154-174. .
100
49-51; Otterspeer, Groepsportret I, 65.
NNBWlli,
398-402; BWPGXIII,
D .. V. Coornhert, Redene mijnder woorden houdende, dat die roomsche kercke beter sij dan der
gereformeerdengereformeerden (kopie in handschrift Coornhert), UBA, Collectie Mennonitica, inv. nr.
Hs.. XXVII A 2312, f. 1: '[...] metten name ghereformeerde kercke, en mevne ick
niett de kercke tot Haerlem, Delft, Leiden, ofte andere bvsondere kercken, maer alle
kerckenn wekker leeraren de Geneefsche, ofte calviniaensche, oock besanische leere
endee schriften voor de ware leere achten'. Deze brief is opgenomen in J.G. de I loop
Scheffer,, Inventaris der archiefstukken berustende bij de vereenigde doopsgezinde gemeente te
AmsterdamAmsterdam I, Archief betreffende de doopsgezinden in 't algemeen (Amsterdam 1883) inv. nr.
2312. .
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betoondee zich een gioot voorvechter van het disputeren. Hij stak veel
tijdd en moeite in de verwezenlijking van een godsdiensgesprek in
Woerden,, ook na zijn verhuizing naar Haarlem. Hierbij moest hij
weerstandd bieden aan een wijdverbreide — en door Oranje
verpersoonlijktee - overtuiging dat theologische debatten bovenal de
openbaree rust en orde in gevaar brachten. Tilius zou echter volharden in
zijnn streven naar een godsdienstgesprek met de Woerdense lutheranen.
Ookk in dit opzicht schetsen de Haarlemse beslommeringen van Tilius
eenn betekenisvolle achtergrond voor het conflict met Coornhert.
Dee Haarlemmers beleden hun katholieke geloof openlijk en met verve.
Zijj hadden Tilius bij zijn aankomst in de stad versteld doen staan. Op 24
maartt 1577 schreef Tilius zijn Delftse collega Crusius, die hij met grote
regelmaatt brieven stuurde, over zijn ervaringen. De aanwezigheid van
voornamelijkk katholieken kan hem niet hebben verbaasd, maar de aard
vann hun geloofspraktijk ging zijn stoutste verwachtingen te boven. Velen
beschiktenn over huisaltaren en de stad kende een levendige
sacramentsdevotie.. Volgens Tilius noemden de inwoners zich
sacramentariërs 122 en waren zij 'driewerf, vierwerf paaps'. 13 Hier heerste
eenn uiterst zorgwekkende ordeloosheid, die Tilius aanleiding gaf in een
brieff aan Crusius troost te zoeken in het verhaal van de toren van Babel.
Ookk dit Hollands Babel zou weldra instorten, betoogde Tilius.
Tijdenss de overgang naar de Pacificatie waren de gereformeerden
inn Haarlem klein in aantal geweest.15 Toch was Tilius in zijn brieven aan
Crusiuss optimistisch gestemd over de snelle aanwas van zijn gemeente.
Tckk dancke den Heere onzen Godt, dat Hij ons meer volcx ter
predicatiënn is gevende dan wij vermeynt hadden; want wij heden veel
volcxx gehadt hebben door Godes genade, ende alle dingen gaen wel toe',
schreeff hij op 27 maart 1577.16 In hoeverre hij overdreef, valt moeilijk te
beoordelen.. Wel blijkt uit dezelfde brief dat Tilius grote waarde hechtte

122

In de historiografie van de Reformatie kent het begrip 'sacramentariër' veelal een
tegengesteldee betekenis. O o k in de zestiende eeuw was Tilius' gebruik van de term
minderr gangbaar. Vgl. J. Trapman, T e róle des "sacramentaires" des origines de la
Réformee jusqu'en 1530 aux Pays-Bas', NAKG 63 (1983) 1-24.
133
Tilius aan Crusius, 24 maart 1577, G A D , H e r v o r m d e G e m . , inv. nr. 43: 'Vix credas
quoo recederint hic cives. Singulae fere domus (quod nusquam hactenus vidi) suas
habentt imagines, n e m p e Ciborii, ut vocant, quo deus e o r u m panaceus gestatur, quo
declarentt se Sacramentarios esse et terque quaterque papistas'.
144
Tilius aan Crusius, 1 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 127: '[...] et statim
concidett tam splendide exaedificata turris Babel'.
155
)oke Spaans, Haarlem na de reformatie, 50.
166
Tilius aan Crusius, 27 maart 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 123.
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aann een gunstige beeldvorming. Crusius kreeg opdracht onmiddellijk Van
derr Mijle en Cornelis de Coninck (P-1582)17, raadsheren in het Hof van
Hollandd en vertrouwelingen van Oranje, op de hoogte te brengen van
hett goede nieuws. Ook moest dringend een volgend succes worden
afgedwongen.. Tilius spoorde Crusius aan Delftse lidmaten met Pasen
naarr Haarlem te sturen om aldaar het Avondmaal te vieren. Ook
moestenn uitgeweken gelovigen uit Amsterdam en Haarlem worden
aangespoordd de2e dienst bij te wonen. 18 Op 11 april kon opnieuw een
positieff bericht naar Delft uitgaan: met Pasen hadden 27 Haarlemse
lidmatenn aan het avondmaal deelgenomen en waren er 102 participanten
vann buiten de stad geteld.19
Dezee tijdingen kunnen niet verhullen dat het werk in Haarlem
Tiliuss zwaar viel. Zo was daar onder andere Coornhert, en velen van zijn
soort,, die er met de katholieken op uit waren de kerk te laten verdwijnen
off in ieder geval verdeeldheid te zaaien. In augustus 1577 stelde Tilius
nuchterr vast dat zijn beoogde opvolger van goeden huize diende te zijn.20
Ookk schreef hij aan Crusius over de geruchten die in Haarlem de ronde
deden.. Er zouden maar vijf personen zijn komen opdagen bij de
gereformeerdee eredienst en Tilius zelf zou er reeds de brui aan hebben
gegeven.. Het verhaal wilde dat Oranje hem had teruggeroepen naar
Delft.. Deze laatste aantijging in het bijzonder raakte Tilius op een
gevoeligg punt. Inderdaad was de predikant in al zijn doen en laten
verantwoordingg verschuldigd aan de Prins wiens politiek niet altijd
strooktee met zijn eigen inzichten. Wanneer C. Boer voorzichtig stelt dat
Tiliuss 'enigermate [...] gebukt [is] gegaan onder het dienstverband bij de
Prins',, is geen woord te veel gezegd.22
Vanaff 1575 werkte Tilius als hofpredikant in dienst van Oranje.
Hijj had zijn thuisbasis in Delft en maakte geen onderdeel uit van de
ambulantee hofhouding van de Prins. In Delft was hij niettemin weinig te
vinden.. In opdracht van Oranje verbleef Tilius in de jaren 1577 en 1578
inn Haarlem en Amsterdam nadat deze steden tot het prinselijke kamp

D ee Coninck was burgemeester van Delft en b e h o o r d e tot de eerste lichting
curatorenn van de Leidse universiteit. Van der Aa IV, 659.
188
Tilius aan Crusius, 27 maart 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 123-124.
Ibidem,, 11 april 1577, 131: 'Fuerunt 27 ex numero civium qui Coenae participes
fuerunt.. Inquilini et extraneï 102'.
Ibidem,, 6 augustus 1577, 143: ' Q u u m vero hic habeamus vel Veltium illum,
Volckeriumm et eiusdem farinae multos, qui nituntur c u m Papistis obruere aut saltern
dissiparee ecclesiam [...]. Viris erum auctontate aliqua praeditis hic opus est'.
Ibidem,, 1 april 1577, 126: 'Sparserant passim famam me desponso animo abiisse,
revocatumm a Principe'.
Boer,, Hofpredikers, 5.
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warenn overgegaan. Tilius overlegde veelvuldig met de Prins. Ook wees
hijj collega's op de noodzaak rekening te houden met diens wensen. In
15777 verbleef Oranje een paar keer korte tijd in Haarlem."3 Dit maakte
mondelingg overleg tussen de Prins en zijn hofpredikant mogelijk.
Daarnaastt probeerde Tilius ook op meer indirecte wijze de Prins gunstig
tee stemmen voor zijn plannen. Hij onderhield contact met invloedrijke
figurenn rond de Prins als Taffin, Marnix en Van der Mijle. Omgekeerd
maaktee ook Oranje gebruik van dit netwerk van informele contacten om
zonderr machtsvertoon Tilius op andere gedachten te brengen. D e
disputatiee in Woerden bracht een verwijdering teweeg tussen Tilius en de
Prins.. In de correspondentie tussen Tilius en Crusius klonk deze
spanningg door, hoewel Tilius zijn uiterste best deed Oranje als
voorvechterr van de gereformeerde zaak te presenteren.
Opp 25 juni 1577 sluisde Tilius in een brief aan Crusius informatie
doorr die hem via Marnix ter ore was gekomen. Oranje zou de bisschop
vann Haarlem, Godfried van Mierlo (1518-1587), de mantel hebben
uitgeveegdd tijdens een samenkomst in de stad. Tilius doorspekte zijn
relaass met levendige citaten. Dit verhaal moest een tegenwicht bieden
aann de minstens zo sappige roddels die over de gereformeerden
rondgingen.. De woorden van Oranje tegen de bisschop hadden er niet
omm gelogen. 'Ghij hebt gepredickt, dat Calvini leere valsch ende vol
leugenenn is, ja, dat onze boeken vol leugenen sijn, so vol als een ey vol
suyvels.. Ie segge, dat ghij er aen liecht ende dat ghij so vol leugenen
steecktt als de zee vol waters, 't welck meer is dan een ey vol suyvels'."
Enn daar liet de Prins het niet bij. Nadat Van Mierlo - voor wie de steun
vann Oranje onontbeerlijk was gezien de godsdienstige spanningen in de
stadd — vervolgens had gevraagd of hij kon blijven rekenen op een goede
uitkomst,, zou de Prins hem op sarcastische toon hebben toegeworpen
datt de Heilige Petrus zich met een soortgelijke vraag tot Christus had
gericht.277 Wie durfde nog te twijfelen aan de onvoorwaardelijke steun
vann Oranje aan de gereformeerde zaak?
2jj
244

Ibidem.

Tilius aan Crusius, 11 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 131: T u insta
apudd Fugereum et Sanctaldegondium ut concedatur mode sta disputatio et — si vult
Princepss - aliquis ordonetur qui praesit
2525
Voor een itinerarium van de Prins, zie H.J.P. van Alfen, 'Dagregister van 's Prinsen
levensloop'' in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 409-452.
266
Tilius aan Crusius, 25 juni 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 137.
277
Ibidem: 'Addidit Sanctaldegundius, quum Episcopus pudefactus se commendaret
gratiaee illust. Principis et oraret ut qui sibi promissi erant proventus sarti tecti
manerent,, illust. Principem Episcopo dixisse per ironiam aut sarcasmum: "Idem
Sanctuss Petrus Christum orabat'".

91 1

Volgenss L.J. Rogier bevat bovenstaand relaas van Tilius (die hij
misprijzendd als 'renegaat-abt' bestempelt) vermoedelijk een kern van
waarheid,, maar moeten de woorden van de predikant hoofdzakelijk
wordenn beschouwd als 'door de fantasie aangelengd'. 28 Daar valt weinig
opp af te dingen. Het is onwaarschijnlijk dat Oranje, die op godsdienstig
gebiedd de vrede wilde bewaren, zich in dergelijke boude bewoordingen
zouu uitlaten tegenover de bisschop. Rogier stond verder niet stil bij de
kernn van waarheid die hij in het verhaal meende te moeten onderkennen.
Hett is duidelijk dat Oranje een reprimande op zijn plaats achtte nadat de
bisschopp openlijk kritiek had geuit op de gereformeerde leer. De
katholiekenn in de stad hadden zich immers verbonden aan het
Satiss f actie verdrag waarin ook ruimte werd gelaten voor de uitoefening
vann de gereformeerde eredienst in de stad. De bisschop in het bijzonder
moestt zich rekenschap geven van de bepalingen van de Satisfactie.
Woltjerr stelt dat verdragen als deze tot stand waren gekomen 'in de geest
vann de Pacificatie, dat wil zeggen in een streven naar verzoening'. 29
Bovenall wenste Oranje de rust en orde in de stad te handhaven. Hiertoe
steldee hij zich persoonlijk garant voor de veiligheid van de katholieken in
dee stad van wie hij loyaliteit aan zijn pacificatiepolitiek verwachtte.
Ookk de gereformeerde predikanten, Tilius incluis, zagen zich
verplichtt de gematigde koers van Oranje te volgen. De Prins hield
rekeningg met onlustgevoelens onder het volk jegens de gereformeerde
kerk.. Velen vreesden een nieuw juk van deze kerk en achtten de
gewetensvrijheidd met de komst van de gereformeerden in gevaar
gebracht.. Deze zouden zelfs 'nieuwe papisten' zijn.30 Uit een brief van
Marnixx uit deze periode valt op te maken dat Oranje er rekening mee
hieldd dat deze 'praatjes' door het volk werden geloofd.31 Ten aanzien van
theologischee debatten stelde de Prins zich dan ook terughoudend op.
Wanneerr
de
overheid
zich
zou
inlaten
met
openbare
godsdienstgesprekken,, zou al te gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan
datt de gereformeerden in theologische aangelegenheden met steun van
dee overheid hun gelijk wilden halen. Dat zou hun zaak maar weinig ten
goedee komen en ook de Staten in een kwaad daglicht stellen. Toen Tilius
inn juni 1577 bij Oranje aandrong op een disputatie met bisschop Van
Mierloo naar aanleiding van diens provocatie, wilde de Prins er niet van
horen.. Tilius' bewering dat de Prins wel brood zou zien in een
L.J.. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederbnd in de 16' en 17 eeuw I (3 e
druk;; Amsterdam 1964) 228.
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schriftelijkee debat met katholieke doctores uit de zuidelijke gewesten zal,
evenalss zijn verhaal over de ontmoeting tussen Oranje en Van Mierlo,
eenn kern van waarheid bevatten. De vrijblijvende houding van de Prins,
diee had gezegd 'ernstig over de zaak te zullen nadenken', doet
vermoedenn dat Tilius de zaken al te rooskleurig voorstelde in de hoop
datt ook deze mededelingen aan Crusius de gereformeerde zaak zouden
schragen. .
Hett is verrassend dat Oranje in juni 1577 nog altijd bereid was
mett Tilius over de organisatie van theologische debatten van gedachten
tee wisselen. Twee maanden eerder was de spanning tussen beiden hoog
opgelopenn naar aanleiding van het Woerdense godsdienstgesprek. Ook
inn deze verwikkelingen valt op dat Oranje de tegenstelling met zijn
hofpredikantt nooit openlijk uitspeelde. Daarin schuilt een groot verschil
mett zijn gedrag tegenover katholieke voormannen als Van Mierlo. D e
bisschopp werd op het matje geroepen, terwijl Tilius vooral op indirecte
wijzee tot inzicht werd gebracht. Tilius' bevlogenheid voor het disputeren
wass echter zo groot, dat hij zich in de Woerdense kwestie weinig
gevoeligg toonde voor deze pressie.
Hett godsdienstgesprek in de lutherse enclave Woerden bezorgde Tilius
vann maart tot mei 1577 veel zorgen. 32 Hij zette zich tot het uiterste in om
gezichtsverliess voor de gereformeerde kerk te voorkomen. Zelfs stelde
hijhij zijn verstandhouding met Oranje in de waagschaal door voortzetting
vann het debat af te dwingen.
Hett Woerdense debat was tot stand gekomen op initiatief van
Tilius,, maar in de beëindiging van de besprekingen werd hij niet gekend.
Dee gang van zaken valt slechts ten dele te reconstrueren. De eerste
gespreksrondee vond plaats van 5 tot 8 maart 1577.33 Uit de acta van het
godsdienstdienstgesprekk blijkt dat zowel Tilius als Crusius in Woerden
hett woord hebben gevoerd tegen de lutherse predikant Johannes Saliger,
ookk wel Beatus genoemd. 34 Deze Saliger zou tot een debat hebben
322
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uitgeloktt door felle kritiek te leveren op een preek van Tilius. In januari
hadd Tilius de dienst geleid op het kasteel van Woerden waar de
gouverneurr van de Staten, Roelof van Stakenbroek 35 , resideerde. Aldaar
hadd Tilius een opvatting over de doop verkondigd die Saliger niet kon
verteren.. Het godsdienstgesprek handelde over de kinderdoop, met
bijzonderee aandacht voor de status van vroeggestorven, ongedoopte
kinderen. 36 6
O pp vrijdag 8 maart 1577 gingen de partijen uiteen. 37 Vermoedelijk
keerdee Tilius eerder huiswaarts, want hij blijkt part noch deel te hebben
gehadd aan de abrupte beëindiging van de besprekingen. 38 De partijen
kwamenn de volgende week niet meer bij elkaar; Crusius moet zijn
gezwichtt voor de druk van Oranje en consorten. Tilius sprak in dit
verbandd over een brief van Marnix aan Crusius, een collegapredikant uit
Delfshaven 399 en de gouverneur van Woerden, waarin stond geschreven
datt het godsdienstgesprek zo snel mogelijk moest worden beëindigd.40
Marnixx drukte Crusius en de zijnen daarbij op het hart dat dit voor de
zondagg moest gebeuren, opdat de Woerdenaren niet zouden denken dat
dee predikanten de disputatie zouden willen ontvluchten uit onmacht hun
zaakk te verdedigen. 41
Hett is tekenend dat Tilius de brief van Marnix pas in april onder
ogenn kreeg. Door alsnog openheid van zaken te geven, heeft Crusius
geprobeerdd Tilius te overtuigen dat het besluit van Oranje onomkeerbaar
was.. Tilius blijkt na zijn vertrek uit Woerden geheel buiten spel gezet; uit
dee brief van Marnix moest hij opmaken dat iemand uit zijn naam de acta
vann het godsdienstgesprek had getekend. 42 Daardoor was de indruk
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ontstaann dat de predikanten met één stem hadden gesproken, maar dat
wildee Tilius tegenover zijn Delftse collega ontkrachten. In tegenstelling
tott Crusius legde hij zich niet neer bij de stopzetting van het Woerdense
debat. .
Hett driemanschap Taffin, Marnix en Van der Mijle had
gaandewegg steeds grotere druk uitgeoefend op de predikanten om het
debatt in Woerden stop te zetten. Hierbij beriepen zij zich op de Prins,
diee zijn afkeuring krachtig had uitgesproken. Wat Tilius betreft waren de
vermaningenn 'van hogerhand' aan dovemansoren gericht. O p 1 maart
schreeff Taffin hem uitdrukkelijk dat de Prins iedere vorm van publieke
controversee afwees.43 Tilius zette echter door. Na de beëindiging van de
besprekingenn richtte hij al zijn aandacht op Crusius en hoopte hij deze
zoverr te krijgen het godsdienstgesprek te heropenen. 44 Herhaaldelijk
ontvingg Crusius smeekbedes uit Haarlem waarin hij werd gewezen op
zijnn plicht de zaak van God te dienen. D e zwakke gelovigen moesten
wordenn getroost en geholpen.45 Crusius voelde weinig voor de plannen
vann Tilius en wees zijn collega op de brief van Marnix (en Van der Mijle)
waarinn de onverzettelijkheid van Oranje werd onderstreept. "
Crusiuss bleef niet passief, maar wilde de koninklijke weg
bewandelen.. Hij zocht contact met Taffin, die zich zeer begripvol toonde
voorr de lastige situatie waarin Crusius zich bevond. Zolang het
godsdienstgesprekk onafgemaakt bleef, kon in Woerden worden
rondgebazuindd dat de overwinning op de predikanten was behaald.
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ondertekenen.. G A D , Hervormde Gem., inv. nr. 638, f. 149.
433
Taffin aan Tilius, 1 maart 1577, Brieven uit onderscheidene kerkelijke archieven. J.J. van
Toorenenbergenn ed. W M V , serie III deel V (Utrecht 1885) 176: 'Virulentos autem
ülorumm sermones et contumeliosa scripta compescendi ratio, vel disputatione publica,
vell editis scriptis, Illustrissimo Principi n o n probabitur'.
444
Tilius aan Crusius, 27 maart 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 124: ' N o n
negligendaa neque praetereunda est, mi collega, disputatio Woerdensis'; Ibidem, 3
aprill 1577, 129: ' O m n i n o censeo disputationem W o e r d e n s e m prosequendam';
Ibidem,, 11 april 1577, 131: '[...] te oro ut illam disputationem promoveas, et
secundumm nostra promissa facias' en 'Tu insta apud Fugereum et Sanctaldegondium
utt concedatur modesta disputatio et - si vult Princeps - aliquis ordonetur qui praesit
[...].. H o c age, mi frater'.
433
Ibidem, 130: "Vos viriliter agite et cogitate esse causam D o m i n i Dei vestri, qui
fideless servos consolabitur iuvabitque'.
466
Ibidem, 129-130: 'Quantam potui adhibui diligentiam ut impetrarem ab illustr.
Principee c o n s e n s u m veniendi Woerdam sed nulla ratione hoc impetrare potui, quod
d.. Sanct Aldegundius et Van der Mylen suis litteris testantur.'
477
Taffin aan Crusius, 26 maart 1577, Brieven III, deel V. Van Toorenenbergen ed.,
182:: ' N o n enim cessuri sunt illi, etiam si se constrictos sentiant. Imo de victoria, ut
apudd eiusmodi ingenia moris est, apud suos gloriabuntur'.

95 5

Taffinn probeerde Crusius te winnen voor het plan het godsdienstgesprek
opp schrift voort te zetten. Hij zag mogelijkheden hiervoor de
goedkeuringg van Oranje te krijgen.48 Inmiddels was het geduld van Tiüus
echterr op. O p 25 april berichtte hij Crusius dat hij het heft in eigen
handenn had genomen. In een brief aan de gouverneur van Woerden en
Saligerr had Tilius stellig beloofd dat de besprekingen binnen twee weken
zoudenn worden heropend. 49 Het was deze brief die Tilius in ernstige
verlegenheidd zou brengen tegenover de Prins, want uit vrees voor diens
woedee hield hij zich vooralsnog afzijdig van het godsdienstgesprek zelf.50
Nuu was het Crusius die zich voor een voldongen feit zag geplaatst.
Vann 7 tot 9 mei nam hij deel aan een tweede gespreksronde in
Woerden. 511 Een brief van Van der Mijle, waarin deze opnieuw de
afkeuringg van Oranje overbracht, had hem op de vooravond van de
besprekingenn niet meer op andere gedachten kunnen brengen. 52 Wel
moett Crusius hebben geijverd voor een aangepaste vorm van het
godsdienstgesprek.. Crusius en Saliger gingen in deze tweede ronde niet
opnieuww met elkaar in debat, maar lichtten ieder in één spreekbeurt hun
stellingnamee toe aan de hand van een reeks theses. 53 Met deze twee
monologenn kwam het godsdienstgesprek ten einde.
Dee gang van zaken rond het godsdienstgesprek in Woerden maakt
duidelijkk dat Oranje godsdienstzaken wilde sturen zonder zijn wil
dwingendd op te leggen. Dit schiep ruimte voor een figuur als Tilius, die
volharddee in zijn streven de goede naam van de gereformeerde kerk door
middell van disputaties hoog te houden. Het geroddel op straat kon zich
gemakkelijkk tegen de predikanten keren. Zolang het debat in Woerden
niett tot een goed einde was gebracht, vreesde Tilius dat met de
gereformeerdenn de spot zou worden gedreven door de katholieken, door
dee doopsgezinden en door 'alle anderen die wij nog tot disputaties zullen
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uitdagen'. 344 Van de kwestie-Woerden tot de kwestie-Coornhert zou
slechtss een kleine stap blijken te zijn.

PestilensPestilens

iUe homo

Dee controverse met Coornhert kwam voor Tilius niet overwacht. Hij
kendee diens theologische standpunten en afkeer van de gereformeerde
kerkk en leer.55 Op 24 maart 1577 berichtte Tilius aan Crusius dat
Coornhertt binnen de poorten was. De predikant legde een direct
verbandd tussen de terugkeer van Coornhert en het nog altijd sluimerende
conflictt in Woerden. Hij betreurde het dat in Woerden nog geen
overwinningg was behaald op het moment dat Coornhert zich in Haarlem
aandiende.. 'Reeds voor de overwinning is die verderflijke Coornhert
hier'.566 Voor de goede verstaander was meteen duidelijk dat Tilius
zinspeeldee op een volgende controverse.
Nuu de kwestie-woerden dreigde samen te vallen met een kwesücCoornhertt vreesde Tilius een al te zware belasting. Crusius had in Delft
dee handen niet vrij zolang het Woerdense debat in de lucht hing. In het
lichtt van de tegenwerking die Tilius van Oranje had ondervonden, moet
voorr hem echter vooral van belang zijn geweest dat het uitblijven van
eenn overwinning in Woerden bepaald geen gunstig klimaat had
geschapenn voor een volgende disputatie. Een triomf in Woerden zou het
beginn kunnen zijn van een omslag in de houding van Oranje en andere
magistratenn die het theologische debat vooralsnog zoveel als mogelijk
wildenn tegengaan.
Ookk Oranje was weinig gerust geweest op de terugkeer van
Coornhert.. Vanaf 1572 had deze voormalige secretaris van de Eerste
Vrijee Statenvergadering in ballingschap verkeerd in Xanten. 57 Omtrent de
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redenn van zijn vertrek uit Holland in 1572 bestond onduidelijkheid.
Coornhertt zelf beweerde dat hij had moeten vluchten vanwege
bedreigingenn van de geuzenvoorman Willem van der Marck, heer van
Lumeyy (ca. 1542-1578).:>8 Oranje zag echter reden om hem kort na zijn
aankomstt in Haarlem over deze kwestie te laten ondervragen. Volgens
Coornhertt koesterden de commissarissen van de Prins een zekere
'particuliree hate' tegen hem. In bedekte termen zouden zij hem hebben
beschuldigdd een 'arch papist' te zijn.59 Oranje en de zijnen meenden
voldoendee aanleiding te hebben Coornherts trouw aan de Opstand in
twijfell te trekken. Hield zijn vlucht niet veeleer verband met zijn
uitgesprokenn kritische houding tegenover de politieke en godsdienstige
veranderingenn die zich in Holland vanaf 1572 hadden voltrokken?
Inn 1576 richtte Coornhert een rekest tot Füips II waarin hij een
verzoekk deed om restitutie van zijn eigendommen in de Nederlanden. 60
Coornhertt beschouwde Filips als de rechtmatige heer over de
Nederlandenn en sprak over Ie mutineux pays d'Hollande'. 61 Hij gaf aan
datt de bedreigingen van Lumey hem opnieuw in ballingschap hadden
gedreven.. Mogelijk was dit echter niet meer dan een aanleiding voor zijn
vertrekk geweest. Coornhert legde grote nadruk op de teleurstelling die
zichh in 1572 van hem had meester gemaakt, toen tot hem was
doorgedrongenn dat hij de katholieken in Holland niet kon helpen. Met
hett aanvaarden van de post van secretaris van de Staten had hij juist
gehooptt deze kwetsbare groep te kunnen beschermen. Toen hij zijn
machteloosheidd besefte, had hij de voorkeur gegeven aan een rustig,
maarr armlastig bestaan in Xanten boven een rijk leven in Holland, waar
hijj werkeloos had moeten toekijken bij de onderdrukking van
katholieken. 622 Bonger beschouwt het rekest aan de Spaanse vorst als 'een
zwartee bladzijde in het overigens zo zuivere levensboek' van Coornhert,
diee uit opportunisme zou hebben gehandeld en zelfs onwaarheden zou
hebbenn verkocht aan de koning. 63 Als verzachtende omstandigheid voert
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Bongerr aan dat Coornhert te lijden had van heimwee en armoede. 64 De
inhoudd van het rekest neemt Bonger verder niet serieus.
Mijnss inziens geeft dit rekest juist heel goed de stellingname van
Coornhertt weer. Toen vanaf 1572 de gereformeerde kerk in Holland als
publiekee kerk functioneerde, kon Coornhert zich niet langer
vereenzelvigenn met de politiek-godsdienstige koers van Oranje. Vanuit
Xantenn had hij de Prins bestookt met waarschuwingen. In 1572 had hij
eenn uitvoerig anti-gereformeerd traktaat65 laten drukken (in het
Nederlands!)) en opgestuurd naar 'het personagie dient behoorde'. 66 Niet
alleenn verwierp Coornhert in dit stuk de leer van de gereformeerde kerk,
ookk sprak hij de verwachting uit dat heerszuchtige predikanten
geloofsdwangg niet zouden schuwen. 67 Het ligt voor de hand dat Tilius en
anderee predikanten voor Coornherts terugkeer kennis hadden genomen
vann dit traktaat en dat dit hun beeld van de man mede heeft bepaald.
Voortss had Coornhert vanuit zijn ballingsoord een (thans verloren
gegaan)) 'advertissement' tot de Prins gericht waarin hij zijn vaderland
hadd bestempeld als 'uyt-ghepudt ende uyt-geteert landeken'. 6 D e
strekkingg van het stuk iaat zich gemakkelijk raden. Oranje maakte in de
ogenn van Coornhert een kapitale fout door het lot van de Opstand te
verbindenn aan de gereformeerde zaak. Toen zich met de Pacificatie van
Gentt voor Coornhert de mogelijkheid aandiende naar Holland terug te
keren,, realiseerde Oranje zich dat Coornhert als geen ander het
ongenoegenn van het overgrote katholieke volksdeel zou weten te
verwoorden.. De Prins zag voldoende aanleiding Coornhert scherp in de
gatenn te houden. Met het dreigende uiteenvallen van de Pacificatie van
Gent,, kondigde zich opnieuw een oorlog aan.69 Al te grote onrust op
godsdienstigg vlak kon Oranje zich niet veroorloven.
Coornhertt stond in Haarlem niet alleen. In de jaren vóór zijn
vluchtt voor Alva in 1567 was hij als stadssecretaris van Haarlem
bevriendd geraakt met stedelijke regenten, waaronder een aantal (oud-)
burgemeesterss van Haarlem. Aangezien bij de overgang naar de Opstand
geenn drastische wijzigingen in de samenstelling van het Haarlemse
stadsbestuurr waren doorgevoerd 70 , kon Coornhert bij zijn terugkeer in
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15777 nog altijd bogen op goede contacten. De vroedschapsleden Gerrit
Stuver711 en Jan van Zuren 72 golden als bondgenoten van Coornhert. 73
Ookk met regenten die inmiddels tot de gereformeerde kerk waren
overgegaann onderhield Coornhert een vriendschapsband. De invloedrijke
Haarlemsee burgemeester Van der Laan bemiddelde voor Coornhert bij
dee Staten en stimuleerde het debat met gereformeerde predikanten. Hij
legdee een grote interesse aan de dag voor geloofszaken en voerde
levendigee debatten met Coornhert over het geloof en de kerk. Deze
gesprekkenn inspireerden Coornhert tot het schrijven van een aantal
traktaten,, waaronder een dialoog met Van der Laan.74
Coornhertt zocht na aankomst in Haarlem al snel de confrontatie
mett een tweetal 'eersame mannen van state', die hij beschouwde als
'oudee bekende ende vrunden'. Zij hingen inmiddels het gereformeerde
gelooff aan.75 Coornhert speelde hoog spel en confronteerde hen met zijn
vermoedenn dat de gereformeerde predikanten op basis van de
geschriftenn van Calvijn en Beza een politiek van geloofsvervolging
voorstonden. 766 De strijdbare taal van Coornhert zal de twee regenten
hebbenn verontrust:
DaerDaer wt ick dan niet seekerders en mach beduchten, dan in Hollandt ende Zeelandt
eereer lang nieuwe dwang inde conscientien, dan voorts het ketterdooden, ende ten laetsten
vanvan nieus verwerringe onder den landtsaten, verachtinghe der overheydt, oproer,
twedrachttwedracht ende verderf, (soot wt gelijcke oorsake tegen den coning is ghevallen) tot
bederfbederf van landen ende luyden. Om het welck (so vele in my is) te helpen voorcomen,
ickick in voornemen ben om oock die middelen my van Gode gegeven ten dienste vande
gemeenlantsgemeenlants vrijheyt ende ruste int ghelove met sender aencleven, daer tegen te

Stuverr was in 1579 n o g zittend burgemeester en stond bekend als een groot
voorvechterr van godsdienstige tolerantie. Zie: A. Hamilton, The Family of Love
(Cambridgee 1981) 106.
Vann Zuren had zich in 1573 d o o r het Spaanse gezag tot burgemeester laten
benoemen.. Ondanks zijn gecompromitteerde positie had hij zich na 1577 in politieke
kringg weten te handhaven. Zie K o o p m a n s , De Staten van Holland, 251.
733
In 1579 waren zij aanwezig bij een informeel debat tussen Coornhert en de
Haarlemsee predikant Damius ten huize van Van der Laan. Stuver en Van Zuren
presenteerdenn zich als sympathisanten van Coornhert, maar namen niet aan de
besprekingenn deel. Zie p. 197-198.
44
Coornhert, l randen aengheheven dwangh. O v e r het gebruik van de dialoogvorm in het
werkk van Coornhert: Marcel F. Fresco, 'Coornhert en zijn transformatie van een
platonischee dialoog' in: Marcel F. Fresco en Rudi van der Paardt ed., Op %oek naar
hogerhoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur (Groningen 1998) 52-71.
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Coornhert, T rande Leydtsche disputatie, [4r].
Ibidem. .
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ghehruicken,ghehruicken, het sy dan met gedructe schriften, ofte anders daer ende so ick dat goedt
salsal vinden J1

Achterr deze ferme taal ging een man schuil die bereid was risico's
tee nemen, maar niet onbezonnen te werk ging. Door zijn Vermoedens' te
toetsenn aan de mening van enkele regenten, van wie hij een eerlijk en
afgewogenn oordeel verwachtte, probeerde Coornhert zich in te dekken
tegenn de beschuldiging dat hij onrust stookte zonder zich rekenschap te
gevenn van de politiek onzekere situatie in de Nederlanden. Voor hem
wass de hamvraag of zijn voorgenomen kritische optreden het algemene
welzijnn zou bevorderen of juist schade zou toebrengen. Hoeveel onrust
konn een land in oorlog verdragen? Was het niet beter te zwijgen?
Coornhertt staarde zich niet blind op het theologische debat, maar liet de
politiekee consequenties van zijn optreden zwaar wegen. Althans, zo
wildee hij zich aan zijn landgenoten presenteren. De regenten achtte hij
'versochtt in burgerlicke iae in landts saken, sulcx dat ghyluyden wt
kennissee vande omme standen (velen anderen verborgen zijnde) sekerder
raedtt dan andere in desen suit connen geven". ~ Zij verzekerden hem dat
dee predikanten geenszins van plan waren gewetensdwang en
kettervervolgingg in Holland te bevorderen en raadden hem aan zich
rustigg te houden. Hierin stemde Coornhert toe. 9
Hoezeerr Coornhert zich ook naar het landsbelang wilde voegen
(inn hoeverre hij hierin oprecht was, is moeilijk uit te maken), hij kon zijn
voornemenn tot zwijgen moeilijk in praktijk brengen. Het gesprek met de
tweee bevriende regenten had zijn onrustige geest niet tot kalmte kunnen
brengen.. Hij had hen graag bewogen tot een debat over de
rechtmatigheidd van het ketterdoden, maar de mannen hadden het nut
vann een dergelijk debat niet ingezien.80 Zolang de verdenkingen van
Coornhertt jegens de predikanten echter niet waren weerlegd, bleef voor
hemm de vraag spelen of hij mocht zwijgen wanneer zijn overtuiging hem
ingaff dat het land op de rand van de afgrond balanceerde. Sussende
woordenn konden hem niet kalmeren; alleen heldere argumentatie zou
hemm op andere gedachten brengen. Of Coornhert in deze periode nog
werkelijkk ontvankelijk was voor tegenargumenten valt overigens te
betwisten.. Hij wilde in de eerste plaats anderen overtuigen van zijn eigen
gelijk,gelijk, in het vaste vertrouwen hiermee het algemene heil te dienen.

Ibidem. .
Ibidem,, [4v].
Ibidem. .
Ibidem. .
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Hett gesprek met de twee regenten moet toch een zekere
uitwerkingg op Coornhert hebben gehad, want in het openbaar ging hij
hett thema van het ketterdoden voortaan uit de weg. Het kan ook zijn dat
Coornhertt de voorkeur gaf aan een minder
hypothetisch
gespreksonderwerp,, dat de Haarlemmers persoonlijk zou raken. Hij
zorgdee voor grote beroering in de stad, niet door de nobele intenties van
dee gereformeerde predikanten in twijfel te trekken, maar door zich
kritischh uit te laten over de geloofskeuze van Haarlemmers die waren
overgegaann naar de gereformeerde kerk. Hoe konden zij met zekerheid
zeggenn dat dit een juiste keuze was geweest? Tijdens een maaltijd met
vriendenn kwam hij tegenover een bekeerling te zitten. Het ergerde
Coornhertt dat de man hoog opgaf van zijn overgang naar de
gereformeerdee kerk, hoewel hij zijn besluit niet kon rechtvaardigen. 'Nu
warenn zijne redenen so blaeu die hy daer toe bruyckte, dat ick lichtelijck
merckte,, dat die goede man soo weynich kennisse hadde vande kercke
diee by hem aengenomen, als verlaten was'. 81 Coornhert had hem
toegeworpen:: 'Het soude noch al te bedencken staen, of ghy beter hebt
gevondenn dan verworpen'. 82
Coornhertt had in zijn verslag van de voorgeschiedenis van het
Leidsee godsdienstgesprek graag de indruk gewekt dat het bij deze
confrontatiee was gebleven. Liever zag hij zichzelf in de rol van
slachtoffer.. Zo beklaagde hij zich over een dronkeman die hem had
uitgescholdenn voor 'papist'. Volgens Coornhert imiteerde de man de
lasterlijkee taal van de commissarissen van de Prins, die hem ook hadden
uitgemaaktt voor een 'arch papist'.83 Niettemin had Coornhert gedreigd
dee dronkaard te zullen aangeven bij Tilius en Oranje, die op dat moment
inn de stad verbleef. Dit voorval doet vermoeden dat de ophef die
Coornhertt veroorzaakte niet beperkt bleef tot tafelgesprekken in
huiselijkee kring. D e brieven van Tilius bevestigen dat Coornherts
optredenn in Haarlem grote weerklank vond. 84 Vele gelovigen raakten
volgenss de predikant in de ban van zijn openlijke kritiek op de
gereformeerdee kerk.83
Keerr op keer wees Tilius in zijn brieven aan Crusius op het gevaar
vann Coornhert. 'Er wordt door betrouwbare personen gezegd dat deze
Theodoruss Coornhert zich met grote inzet tegen ons keert, dat hij het
werkk van de Heer belet en dat hij velen afkerig maakt van de
811

Ibidem, [5r].
"" Ibidem.
833
Ibidem.
944
Tilius aan Crusius, 6 augustus 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 143: 'Quum
veroo hic habeamus vel Veltium illum, Volckerium et eiusdem farinae multos'.
8jj
Ibidem, [mei 1577], 125: 'Est homo perniciosissimus et multos seduxit'.
8
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[gereformeerde,, M.R.] gemeente', schreef hij op 3 april 1577. 6 Naar
verloopp van tijd kreeg Crusius niet langer geruchten voorgeschoteld,
maarr werd hem door Tilius uit de eerste hand verslag gedaan. Op 25 juni
15777 schreef Tilius hem zonder omwegen dat Coornhert hem het werk
Godss in Haarlem onmogelijk maakte. De man stond telkens weer klaar
omm in debat te gaan met iedereen die zich hiertoe aandiende en slaagde
err in het volk van het Woord Gods weg te houden. Tilius constateerde
mett ergernis dat Coornhert ongestraft zijn gang kon gaan, terwijl de
gereformeerdee gemeente ondertussen grote schade ondervond.
Beginn mei 1577 maakte Tilius persoonlijk kennis met Coornhert,
diee uit eigen beweging een bezoek bracht aan de predikant. Korte tijd
laterr ontving Tilius een kort geschrift waarin Coornhert zijn kritiek op de
gereformeerdee kerk uiteenzette. 89 Dit driebladige traktaatje bevatte de
provocatiee waarop Tilius sinds eind maart had gewacht. Zijn verwachting
datt een conflict met Coornhert onafwendbaar was, werd door dit
geschriftt bevestigd. Wellicht maakte zich bij ontvangst ook een zeker
gevoell van opluchting van Tilius meester. Dit geschrift bood hem
immerss een uitgelezen Kans coornhert van repliek te dienen. Tiiius
achttee de tijd nog niet rijp voor een debat, hoewel het Woerdense
godsdienstgesprekk inmiddels was afgerond.90 Vreesde Tilius een nieuwe
confrontatiee met de Prins? Of wilde hij eerst meer vat krijgen op
Coornhertt in een schriftelijke polemiek? Tilius speelde het geschriftje na
eenn paar dagen door aan Crusius met het verzoek een 'solide' weerwoord
tee componeren, krachtig genoeg om Coornhert de mond te snoeren. 91
866

Ibidem, 3 april 1577, 129: 'Theodoricus ille Cornhert nobis magnopere adversari a
fidefide dignis dicitur, et impedire opus D o m i n i , plerosque avertere a concionibus'.
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Ibidem, 25 juni 1577, 138-139: 'lam dicitur mihi a consule T h e o d . Volckertsz
Coornthertt (sic) publice ubique iactatum se paratum contra
quemlibet
q u o m o d o c u m q u ee volent disputare. Hic h o m o impune facit omnia, avertit populum a
Verboo Dei et est pestilentissimus huic ecclesiae. [...] N a m opus D o m i n i in hac
civitatee impedit'.
888
De datering is onzeker. O p 2 mei 1577 berichtte Tilius aan Crusius dat Coornhert
bijj hem langs was geweest, maar dat hij daarover o p een later tijdstip uitgebreid zou
schrijven.. Ibidem, 2 mei 1577, 135: 'Alias dicam aut scribam quod Volckerus
Coornhertt ultro non lacessitus ad m e veniret etc.'
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Coornhert, Vande l^eydtsche disputatie, [5v]. Het korte geschrift betreft Coornherts
Redene.Redene. Dit traktaat is, met enige aanpassingen, o p g e n o m e n in de opera omnia van
Coornhertt onder de titel Ander ende corter bewijs van mijne ghesproken ende qualijck
ghenomenghenomen woorden, dat de roomsche kerck beter rqj dan der gereformeerden, Wenken I, 484v486v. .
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Bestaatt er grond te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de
mededelingenn van Tilius? Wilde hij het gevaar van Coornhert aandikken
omm Crusius 2over te krijgen zich in de kwestie-Coornhert te verdiepen?
O mm twee redenen is het onnodig aan de ernst van de waarschuwingen
vann Tilius te twijfelen. Ten eerste zou Tilius zijn Delftse collega niet om
hulpp hebben gevraagd indien in zijn ogen niet werkelijk sprake was van
eenn serieuze bedreiging. Evenals Tilius was ook Crusius een drukbezet
man.. Ten tweede bracht het conflict met deze 'onbesneden Filistijn'
grotee risico's met zich mee. 92 Tilius beschouwde Coornhert als een
serieuzee bedreiging voor de gereformeerde kerk. Hij vreesde dat een
openlijkk conflict kwaadsprekerij onder het volk zou aanwakkeren,
hetgeenn de positie van Coornhert zou versterken. O m de schadelijke
uitwerkingg van de kritiek van Coornhert een halt toe te roepen, was
Tiliuss echter bereid een escalatie van het conflict te riskeren. Hij was
ervann overtuigd dat de argumenten van Coornhert niet onweersproken
kondenn blijven.
Wass het voorzichtigheid of onzekerheid die Tilius ertoe bracht
Crusiuss op het hart te drukken niemand in te lichten dat hij het geschrift
vann Coornhert naar Delft had doorgestuurd? Hij omschreef Coornhert
alss een wezen dat begerig was naar roem en zich voedde met geruchten.
Hijj kon zich levendig voorstellen hoe het gerucht de wereld in zou
komenn dat Coornhert de predikanten geheel in beslag had weten te
nemenn en zelfs tot een weerwoord had kunnen dwingen. 93 Het volk zou
sprekenn van een blamage voor de publieke kerk, die zich zichtbaar in het
nauww had laten drijven. Tilius vreesde dat Coornhert de antipathie jegens
dee gereformeerden in zijn voordeel zou weten uit te buiten. Hij maande
Crusiuss zeer omzichtig te werk te gaan.
Ookk
de
afkeurende
houding
van
Oranje
tegenover
godsdienstgesprekkenn en, in het algemeen, godsdienstige polemieken
nooptee in de kwestie-Coornhert tot voorzichtigheid. Dit gold voor alle
betrokkenenn in gelijke mate. Crusius had zich reeds gevoelig betoond
voorr de pressie die Oranje uitoefende met betrekking tot godsdienstige
debatten.. Op eigen gezag had hij het godsdienstgesprek in Woerden niet
durvenn voortzetten. Tilius probeerde zijn Delftse collega gunstig te
stemmenn voor de polemiek met Coornhert door met nadruk te stellen
datt hij Coornhert niet had uitgedaagd tot een confrontatie. Integendeel,
hijhij had juist geweigerd met Coornhert in discussie te gaan onder het

** Ibidem: 'hunc Philisteum incircumcisum'.
Ibidem:: 'Cupio autem atque obsecro, ne cuipiam dicatur me eius scriptum misisse
add te, ne h o m o gloriosissimus o m n e s nos occupatos imo sollicitos dicat ad
r e s p o n d e n d u m .. N a m est animal gloriae cupidissimum quod solo vento pascitur'.
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voorwendsell dat hem daartoe de tijd ontbrak. Zelfs had Coornhert hem,
inn het bijzijn van anderen, geprezen om zijn gematigdheid!94 Tilius wilde
voorkomenn dat Crusius hem als onruststoker zou beschouwen. Bij zijn
ontmoetingg met Coornhert had Tilius zich op de vlakte gehouden en
zichh met weinig woorden van het gesprek afgemaakt. Hij had slechts te
berdee gebracht dat hij enkele boeken van Coornhert had gelezen en dat
hijj zich over de inhoud daarvan 'verwonderde'. Tot slot had Coornhert
nogg beweerd dat 'de katholieke kerk beter was dan de gereformeerde en
meerr van dat soort dingen', maar daarmee was het gesprek dan ook
beëindigd.95 5
Ookk Coornhert was op zijn hoede geweest. Hij had niet de indruk
willenn wekken uit te zijn op een conflict. Kort voor hij Tilius ontmoette,
hadd hij de predikant een brief geschreven om zijn naam te zuiveren. Hij
vermoeddee dat Tilius hem, op basis van geruchten in de stad, slechte
bedoelingenn toeschreef. Opnieuw deed Coornhert zich voor als iemand
diee de vrede wilde dienen. In het korte gesprek met Tilius bracht hij naar
vorenn dat de predikant hem niet moest verdenken van kwade
bedoelingen.^^ uit het gedrag van Coornhen biijki ecu zckci rcspc<_i
voorr Tilius. In alle strubbelingen die nog zouden volgen, zou hij nooit
eenn onvertogen woord spreken over deze predikant, die hij omschreef
alss een 'bedaecht rijp besaticht ende goedich man'. 97 Wellicht dat hun
gemeenschappelijkee achtergrond zich hier laat gelden. Beide mannen
haddenn in de vroege jaren van de Opstand aan de zijde van Oranje
gestaan.. De rechtstreekse toegang van Tilius tot de Prins kan overigens
ookk om meer pragmatische redenen bij Coornhert een zeker ontzag
hebbenn ingeboezemd. Gezien zijn kwetsbare positie in Haarlem - Oranje
hieldd hem streng in de gaten - kon hij zich geen ruzie met één van de
hofpredikantenn permitteren.
Dee voorkomendheid van Coornhert en de afstandelijkheid van
Tiliuss maakten de ontmoeting tussen beide mannen tot een gekunstelde
vertoning.. In wezen deden zij immers niet voor elkaar onder in hun
strevenn naar confrontatie.
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Ibidem, 124-125: 'Respondi me habere quae agerem, me raeum officium veile
faceree [...]'; ' Q u u m ille laudaret meam in concionando modestiam'.
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Pennenstrijd d
Dee pennenstrijd die voorafging aan het Delftse en Leidse
godsdienstgesprekk duurde ruim negen maanden, van mei 1577 tot
februarii 1578. De eerste 'brief van Coornhert aan Tilius, met de
veelzeggendee titel Rtdetie mijnder woorden houdende, dat die roomsche kercke
beterbeter sij dan der gereformeerden, vormde het uitgangspunt van de polemiek. 98
Naa het weerwoord van de predikanten, uitsluitend op naam van Tilius",
volgdenn een repliek van Coornhert en een dupliek van de predikanten.
Vann deze vier stukken zijn alleen Coornherts Redene en de dupliek van de
predikantenn overgeleverd. 100
Dee dupliek is een omvangrijk, maar helaas onvolledig manuscript
inn de hand van Crusius. Het stuk is in de eerste persoon meervoud
gesteld,, want Crusius sprak mede namens zijn collega-predikanten Tilius
enn Donteclock. 101 D e vele doorhalingen en aantekeningen in de marge
wijzenn erop dat het stuk een minuutversie is. Het ontbrekende (laatste)
deell van de dupliek kan worden gereconstrueerd aan de hand van een
Latijnsee samenvatting van de polemiek, eveneens overgeleverd in de
handd van Crusius.102 Dit laatste stuk kent een meer formele opzet en
ontbeertt de persoonlijke toon van de dupliek, waarin op veel plaatsen
ergerniss of ironie doorklinkt.
Hett Latijnse traktaat is theologenkost, terwijl de dupliek moet
wordenn beschouwd als een open brief aan alle gelovigen die zich de
vraagg stelden naar de ware kerk. Her en der verwees Crusius in zijn
dupliekk naar de lezer van zijn stuk. Wellicht was hij van plan een
gedruktee versie uit te brengen. In ieder geval schreef Crusius met een
publiekk voor ogen en paste hij zijn argumentatie aan om in retorisch
opzichtt een zo groot mogelijk succes te boeken. Dit kan mede de

Ziee n o o t 11.
Dit kan worden opgemaakt uit de titel van de dupliek (zie hiernavolgende noot).
Coornhertt veronderstelde terecht dat Tilius bij het schrijven van zijn weerwoord
hulpp had gekregen van Crusius en Donteclock. Coornhert, T 'ande Leydtsche disputatie,
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M-MCrusius,, Antwoordt op het schrift van Dirck Votckerts^ Coornhert, waerinne hij een
verclaritigheverclaritighe doet op syns selfs eerste schijven aen Thomas van Thielt predicant tot Delft, ende oock
tete kennen gheeft t'ghene dat hem in desselven predicants beantwoordinghe niet ghenoech doet, G A D ,
H e r v o r m d ee Gem., inv. nr. 636.
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Crusius,, V'elitatio contra epistolam Coornhertianam, praecipue pertinens ad articulum de
ecclesia,ecclesia, G A D , Hervormde G e m . , inv. nr. 636.
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omvangg van de dupliek verklaren (ongeveer 27.000 woorden).
De
breedvoerigheidd van het betoog is in verband te brengen met de
retorischee techniek van de amplificatio of copia. Dit stijlmiddel diende niet
langerr een decoratief, maar een educatief doel.
Coornhertt was gewoon zijn tegenstanders per ommegaande van
repliekk te dienen; de predikanten gingen aanmerkelijk minder
voortvarendd te werk. Het antwoord op Coornherts Redene liet meer dan
zess maanden op zich wachten. Tilius had de aanzet gegeven tot de
pennenstrijd.. Het eigenlijke schrijfwerk droeg hij over aan zijn Delftse
collegaa Crusius, die hij ook in de kwestie-Woerden had ingeschakeld. Hij
adviseerdee Crusius de hulp in te roepen van onder andere Donteclock. 105
Hett is lastig uit te maken of Tilius handelde uit tijdgebrek of
terughoudendheidd vanwege zijn nauwe betrekkingen met Oranje, die het
polemiserenn ten strengste afwees. Crusius deelde het enthousiasme van
Tiliuss voor de strijd tegen Coornhert nauwelijks. Ook voor de Delftse
predikantt moet het moeilijk zijn geweest het tijdrovende schrijfwerk in
zijnn drukke dagelijkse werkzaamheden in te passen.
loeftt zette crusius zich na ontvangst van de repliek van
Coornhertt in november 1577 opnieuw tot het schrijven van een
uitvoerigg traktaat. De vele doorhalingen in de dupliek maken duidelijk
datt Crusius met de materie heeft geworsteld. Niet minder valt op dat het
stukk met grote gedrevenheid is geschreven. Crusius wist maar liefst zestig
bladenn te vullen en trok alle registers open om Coornhert te bestrijden.
Crusiuss leek alsnog bekeerd tot de zienswijze van Tilius, die Coornhert
vann meet af aan had beschouwd als een belangrijke, zo niet de
belangrijkste,, vijand van de kerk.
Mett polemisch geweld had Coornhert in zijn Redene de vraag naar de
waree kerk opgeworpen. Het ecclesiologische debat dat hij daarmee
entameerdee was verbonden met een groot aantal theologische kwesties,
diee nauwelijks voor elkaar in belang onderdeden. De dupliek van de
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predikantenn biedt een panorama van strijdpunten. Zo polemiseerden zij
mett Coornhert over de verhouding tussen de zichtbare en onzichtbare
kerk,, de oorsprong van de kerk in de apostolische gemeente, het
vraagstukk van de kerkelijke continuïteit, de kenmerken van de ware kerk,
dee juiste toediening van de sacramenten, de uitwerking van de
rechtvaardigings-- en predestinatieleer en de interpretatie van de Bijbel.
Coornhertt had aanvankelijk nog kans gezien een deel van zijn
argumentatiee achter te houden, om zijn aanval op de gereformeerde kerk
inn alle beknoptheid des te scherper te verwoorden. In de pennenstrijd die
volgde,, dijde het ecclesiologische debat steeds verder uit en kwamen alle
verwantee kwesties op tafel.
Hett ecclesiologische vraagstuk dat Coornhert opwierp, raakte de
achilleshiell van de gereformeerde kerk.106 Voor alle reformatoren was de
vraagg naar de ware kerk lastiger te beantwoorden dan de vraag naar het
waree geloof. De Reformatie had godsdienstige verdeeldheid gebracht,
maarr de kerkhervormers hielden stug vast aan het principe van één
ongedeelde,, universele kerk. Volgens de Institutio van Calvijn was de
verdeeldheidd binnen de kerk het werk van duivelse geesten. Wij bewaren
dee eenheid van de universele kerk', aldus Calvijn.107 In de wetenschap dat
dee gereformeerde predikanten in Holland, als oprichters van een 'nieuwe'
kerk,, in veler ogen de schijn tegen hadden, beweerde Coornhert dat de
gereformeerdee kerk geen aanspraak kon maken op de titel van universele
christelijkee kerk. Voor alles had zij gebroken met de geschiedenis van de
christelijkee kerk. Juist deze historische continuïteit bepaalde de
legitimiteitt van de kerk. Overigens dachten de gereformeerde
predikantenn hier niet anders over.108
Coornhertt en zijn gereformeerde tegenstanders deelden een aantal
fundamentelee uitgangspunten in hun denken over de kerk. Beide partijen
onderscheiddenn een zichtbare en onzichtbare kerk. Augustinus
beklemtoondee reeds dat de zichtbare kerk een corpuspermixtum was. Ware
gelovigen,, uitverkoren door God, en zondaars vormden één
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gemeenschap. 11 Deze zichtbare kerk kon onmogelijk een communio
sanctorumsanctorum zijn. De gemeenschap van ware gelovigen maakte
onzichtbaree kerk uit, alleen kenbaar voor God. 11 In deze kwestie
vertoondee de denktrant van Coornhert en de predikanten opmerkelijk
veell overeenkomst. Crusius sprak dan ook in eerste instantie ergernis uit
overr het feit dat Coornhert juist de verhouding tussen de zichtbare en
onzichtbaree kerk aan de orde stelde om boude conclusies te trekken ten
aanzienn van de gereformeerde kerk. Het zou de moeite niet waard zijn
Coornhertt van repliek te dienen.111
Crusiuss stelde aanvankelijk de zichtbare en onzichtbare kerk aan
elkaarr gelijk. D e gereformeerde kerk had zich volgens Crusius
ontwikkeldd van onzichtbare ware kerk binnen de 'roomsche kercke' tot
zichtbaree ware kerk. Coornhert had erkend dat de ware onzichtbare kerk
zichh binnen de 'roomsche kercke' had opgehouden. Crusius vroeg zich af
waaromm hij een probleem maakte van het feit dat deze ware onzichtbare
kerkk 'simpelweg' bovengronds was gekomen. 112 Het valt op dat deze
redeneringg — op een kladblaadje in het handschrift van Crusius
overgeleverdd — in de poiemiek zeif niet terugkeerde. Daarin beweerden
dee predikanten stellig de ware zichtbare kerk te vertegenwoordigen, maar
steldenn zij niet dat binnen hun kerk uitsluitend ware gelovigen waren te
vinden,, zoals in de onzichtbare ware kerk.
Dee verhouding tussen de zichtbare en onzichtbare kerk, cruciaal
inn het betoog van Coornhert, was complexer dan Crusius eerst had
willenn toegeven. De predikanten probeerden te bewijzen dat de
argumentatiee van Coornhert met betrekking tot deze relatie tussen
zichtbaarr en onzichtbaar onhoudbaar was. Al snel verlegden zij het debat
echterr naar een verwant thema, te weten de kenmerken van de ware
zichtbaree kerk. O p basis van twee kenmerken, de onderwijzing van de
leerr en de bediening van de sacramenten, wilden de predikanten
aantonenn dat hun kerk zich wel degelijk kwalificeerde als de ware
zichtbaree kerk. De continuïteitsvraag brachten zij het liefst met dit debat
omtrentt de notae ecclesiae in verband, waarmee zij zich richtten op het
hedenn van de kerk in plaats van het verleden.
Dee ferme taal van Calvijn, die in navolging van Cyprianus stelde
datt buiten de kerk geen heil te vinden was113, bleef in de dupliek
achterwege.. Crusius cum suis stonden weliswaar pal voor hun kerk, die zij
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beschouwdenn als het lichaam van Chrisms, maar zij wensten gelovigen
buitenn deze kerk niet van zich te vervreemden.
Coornhertt deed het in zijn Redene voorkomen alsof de taak die hij
zichzelff had gesteld, het ontmaskeren van de gereformeerde kerk als een
sekte,, in nog geen 2000 woorden was volbracht. Op basis van twee
citatenn uit de Institutio van Calvijn en een citaat uit de brieven van Beza114
kwamm Coornhert tot de conclusie dat 'alle kercken wekker leeraren den
Geneefschenn calvyniaenschen oft besanischen leren ende scriften voor
denn waren lere achten, dye navolgen ende den volcke leren' niet meer
zijnzijn dan sekten.115 Zij konden geen aanspraak maken op de benaming
'kerk'' omdat alleen de katholieke kerk als zodanig kon worden benoemd.
Coornhertt stelde de zichtbare kerk aan de orde. 'Ende want dye kercke
zichtbaerr is, ooc onsichtbaer, meyne ie mette benaminge beyder voorsz.
kerckenn [de katholieke en de gereformeerde kerk, M.R.] den zichtbaren
ghemeyntee der zelver, ende geenssins den onsichtbaren levenden stenen
aendenn kercke Godes, ende ware litmaten Christi'.116 Coornhert wilde
voorkomenn dat de polemiek zou uitdraaien op een debat over de
onzichtbaree kerk. Deze gemeenschap van ware gelovigen kende geen tijd
off plaats, terwijl de conclusies van Coornhert juist de uiterlijke kerk
golden,, de kerk in het hier en nu, met alle politieke consequenties van
dien. .
Tochh is bovenstaande uitspraak van Coornhert misleidend, want
dee onzichtbare kerk speelde in zijn belangrijkste redenering wel degelijk
eenn cruciale rol. Coornhert moest anticiperen op de (hypothetische)
tegenwerpingg van gereformeerde zijde dat hun (zichtbare) kerk als
voortzetting,, in een 'gereformeerde' gedaante weliswaar, van de
katholiekee kerk moest worden beschouwd. Met twee citaten uit het
vierdee boek van de Institutio van Calvijn hoopte hij zijn gereformeerde
tegenstanderss op dit punt klem te zetten. Volgens Calvijn was de zichtbare
kerkk herkenbaar aan de 'zuvere lere' en het 'rechte gebruyc der
sacramenten'.. Voorts beweerde deze dat er vanaf de schepping tot de
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(Latijnse)) editie uit 1550. Coornhert, Synodus I, 9; Idem, Proeve, 44. Vermoedelijk
hanteerdee hij in 1578 dezelfde uitgave. Dit 2ou verklaren waarom Tilius - die gebruik
maaktee van een editie uit 1559 of later - de verwijzingen van Coornhert aanmerkte
alss 'male positae'. Tilius aan Crusius, [mei 1577], Van Schelven, 'Briefwisseling', 125.
Voortss beschikte Coornhert over een editie van de brieven van Beza uit 1575:
EpistolarumEpistolarum theohgicarum Theodori Bespe X'e^elij liber unus (2e druk; Genève 1575).
Coornhert,, Synodus I, 8-9.
llDD
Coornhert, ïkedem, 1.
Ibidem. .

110 0

ondergangg van de wereld 'noyt tydt en was, noch zijn en zal, dat Godt
nyett en heeft gehadt zijn kercke'.117 Op twee punten vulde Coornhert
dezee laatste uitspraak aan. Calvijn zou hier hebben gesproken over Gods
kerkk op aarde en bovendien moest deze kerk in tijden van kerkelijk verval
—— bij afwezigheid van de twee kenmerken die Calvijn onderscheidde onzichtbaarr zijn geweest. Anders zou het onmogelijk zijn nog van
continuïteitt te spreken. Waar deze onzichtbare kerk moest worden
verondersteld,, daar was de ware kerk, zij het niet altijd voor het oog
waarneembaar. 118 8
Hett vervolg van Coornherts redenering laat zich raden. Toen
Lutherr en Zwingli zich afscheidden van de 'roomsche kercke' was de
waree kerk onzichtbaar geweest. Een zichtbare ware kerk had immers - zo
steldee Coornhert onder verwijzing naar Calvijn - moeten beschikken
overr de zuivere leer en de juiste toediening van de sacramenten en
daarvann was geen sprake geweest. Bovendien, wanneer destijds een
zichtbaree ware kerk voorhanden was geweest, hadden de reformatoren
geenn eigen gemeenten hoeven te stichten. Kortom, van een zichtbare
w a r ee Kent K U I I g e e n spraKC zijn g c w c c s i .
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onsichtbaree kercke Gods nyet wter werelt', vervolgde Coornhert zijn
betoog.. Deze kon niet bij de joden zijn, noch bij de heidenen, dus bleef
dee katholieke kerk van destijds als enige mogelijkheid over. In haar
middenn leefde de ware kerk Gods voort, hoewel onzichtbaar. 'So schynt
oocc nootlick te volgen dat die kercke Lutheri ende Zwingelij geen
kerekenn en zyn, maer nyet dan secten, en dat de Roomsche kercke alleen
zoudee zyn die ware kercke'.
O mm zijn betoog kracht bij te zetten beredeneerde Coornhert nog
tweee keer de geldigheid van zijn conclusie. Zo kon de gereformeerde
kerkk de ware zichtbare kerk niet zijn omdat de gereformeerde
predikantenn evenmin als Luther en Zwingli beschikten over een
uitdrukkelijkee opdracht van God om een kerk te stichten. Daarnaast had
Calvijnn zelf beweerd dat 'Christus nyet en mach gescoort worden in
stucken'' en 'dat Christus halff begraven zijnde schuylt inde Roomsche
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kercke'..
Ook hieruit concludeerde Coornhert dat de katholieke kerk
moestt worden beschouwd als de ware kerk Gods, ook al was zij een
'besmette'' kerk. Hij vergeleek haar met een grote hoeveelheid schuim
waarinn zich nog een klompje puur goud bevond. W a n t vuylheyt neemt
substantiee niet wech, maer cleeft daer an'.121
Hett is opvallend dat Coornhert nergens expliciet sprak van de
Svaree zichtbare kerk'. De ware onzichtbare kerk, daarentegen, durfde hij
well te benoemen. Omdat zij 'geweest zy byden Roomschen kercke', gold
dezee laatste als 'ware kercke'. 122 Was deze ware kerk op de een of andere
manierr echter ook zichtbaar? In de kandijn van zijn betoog, ter hoogte
vann de alinea waarin hij de onzichtbare kerk vereenzelvigde met de ware
kerk,, krabbelde Coornhert de zinsnede Verenicht met een kercke
sichtbaer'.. Voorts had hij in de inleiding tot Bodene stellig beweerd dat
zijnn betoog 'den zichtbaren ghemeynte' betrof.123 D e precieze
verhoudingg van de ware onzichtbare kerk tot de zichtbare kerk bleef
echterr schimmig. Coornhert koos ervoor onduidelijkheid te laten bestaan
omdatt hij zichzelf niet in een lastige positie wilde manoeuvreren. Hij
beschouwdee de 'Roomsche' kerk immers als corrupt en deinsde ervoor
terugg zich te afficheren als pleitbezorger van deze kerk als ware zichtbare
kerk.. Bovendien zou een dergelijke koers van weinig gevoel voor
politiekee opportuniteit hebben getuigd. Coornhert achtte het in het
algemeenn zelfs verstandig zich zoveel als mogelijk achter zijn
argumentatiee te verschuilen. Hij presenteerde zijn conclusies dan ook als
noodzakelijkee gevolgtrekkingen, die zichzelf als het ware buiten de
auteurr om aan de lezer opdrongen. 124
Dee beschuldiging dat de gereformeerde kerk niet kon bogen op
historischee continuïteit met de apostolische kerk en bovendien haar
dienarenn een goddelijke opdracht ontbeerden, raakte de gereformeerde
predikantenn op een kwetsbaar punt. Coornhert wist deze ingewikkelde
problematiekk simpel uit te leggen, waardoor zijn boodschap aan
overtuigingskrachtt won. Crusius gaf in de dupliek volmondig toe dat de
gereformeerdee kerk de schijn tegen had. TDat ghij onse afsonderinghe
hatelickk ende argherlick seght te zijn, bekennen wij soo te wesen,
Ibidem,, 2.
Ibidem, 2-3.
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namelickk datse teghen ons eenen grooten haet verweckt, ende maeckt dat
velee onverstandighe menschen over ons verarghert zijn'.1-3 De
continuïteitt binnen de katholieke kerk, zichtbaar in een ononderbroken
lijnn van bisschoppen, die op hun beurt opvolgers van de apostelen
waren,, vanaf de vroegste kerk, maakte deze kerk voor velen
aantrekkelijk,, aldus Crusius. O m die reden alleen bleven vele gelovigen
bijj de katholieke kerk en haar leer.126 Ook de redenering van Coornhert,
diee sprak van een historisch in plaats van een institutioneel continuum,
konn vermoedelijk onder brede lagen van de bevolking op bijval rekenen.
Inn de dupliek wrong Crusius zich in vele bochten om de
argumentatiee van Coornhert te ontkrachten en het evidente wantrouwen
tegenoverr de gereformeerde kerk zoveel mogelijk weg te nemen. Tilius
hadd hem in een uitvoerige brief over de kwestie-Coornhert gewezen op
bruikbaree literatuur. Een dag na ontvangst van Coornherts Redene was
Tiliuss aan het werk gegaan in zijn bibliotheek. Het ligt voor de hand dat
hijj Crusius wees op de boeken die Coornhert in zijn traktaatje zelf
aanhaalde:: de Institutio van Calvijn en de verzamelde brieven van Beza.
uaarnaastt adviseerde Tihus om öuüingers uecaaes' en de Loet communes
vann zowel Vermigli als Musculus128 ter hand te nemen. 129
Inn protestantse kring hadden dergelijke Loei communes als
theologischh handboek de plaats ingenomen van de middeleeuwse Summa.
Zijj systematiseerden allerhande theologische argumentatie en legden de
Bijbell in gerubriceerde vorm aan de lezer voor. Dergelijke verzamelingen
vann bijbelteksten konden als basis dienen voor de opbouw van een
betoog. 1300 Tilius meldde voldaan dat hij een Voldoende grote hoop
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stenen'' had verzameld waarmee Coornhert, 'die onbesneden Filistijn',
moestt kunnen worden gevloerd.131 Het gebruik van Loei communes had
eenn hoge vlucht genomen in combinatie met vernieuwingen in de
dialectiekk in de eerste helft van de zestiende eeuw.132 In de middeleeuwse
propositionelee logica werden syllogismes ingezet om tot waterdichte
redeneringenn te komen. Deze welhaast wiskundige 'syllogistische
strengheid'' verdween ten gunste van een meer pragmatische dialectiek,
diee in dienst stond van het overtuigen. 133 De Loei konden helpen
samenhangg te brengen in een betoog dat de lezer moest zien te raken.
Inn de dupliek werden deze uitgangspunten in de praktijk gebracht.
Crusiuss bediende zich van syllogismen o m belangrijke verbanden aan te
geven.. Ook goot hij de argumentatie van Coornhert in een syllogistische
redeneervormm om deze vervolgens op 'technische' wijze te ontkrachten
doorr één van de premissen te weerleggen. Crusius werkte de syllogismen
echterr niet tot in detail uit en in de loop van het betoog lijken zij zelfs te
vervliegenn ten gunste van andersoortige argumentatie. Crusius vervulde
inn de polemiek de rol van respondens. Deze kende als taak de argumentatie
vann de opponens, in dit geval Coornhert, te weerleggen zonder zelf nieuwe
bewijsvoeringg te introduceren. 134 Crusius week van dit algemene
uitgangspuntt af toen hem duidelijk werd dat op grond van 'technische'
argumentatiee Coornhert alleen in de hoek kon worden gedreven tegen
eenn voor de predikanten al te hoge prijs.
Alss voorbeeld kan de reductio ad absurdum dienen die Crusius
inzettee tegen de argumentatie in Coornherts Redene. Als Coornhert de
onzichtbaree ware kerk per definitie verbond met de ware kerk, dan
moestt dit volgens Crusius eveneens gelden voor de afgodische kerk van
dee joden en zelfs voor de kerk van de Turken, waarin zich immers bij tijd
enn wijle ware gelovigen hadden bevonden. Coornhert verwierp deze
analogie.. Zijn conclusie ten aanzien van de katholieke kerk beschouwde
hijj als gerechtvaardigd vanwege de gemeenschappelijkheid die de
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onzichtbaree ware kerk had gekend met de gecorrumpeerde, zichtbare
kerk.. Deze band tussen beide kerken was onder andere gelegen in de
substantiee van de doop, in de apostolische geloofsbelijdenis en in het
gelooff in de drie-eenheid. 13 ' O m zijn argumentatie overeind te houden
zagg Crusius zich gedwongen een absolute scheiding voor te staan tussen
dee gereformeerde en de katholieke kerk. Dat lukte hem uiteindelijk niet.
Hijj moest erkennen dat de katholieke kerk op een aantal punten
gelijkeniss vertoonde met de gereformeerde kerk. Zij was een 'sichtbare
vervallenee ende vervalschte kercke Godts' en de katholieke gelovigen
warenn christenen 'om datse inden name Christi ghedoopt zijn ende den
naemee Christi wterlick belijden'.136
Dee mildheid van Crusius staat in schril contrast met de niets
ontziendee felheid waarmee Coornhert de gereformeerde kerk als sekte
probeerdee te ontmaskeren. In navolging van de apostel Paulus wilde
Crusiuss ook binnen de eigen kerk dogmatische conflicten niet op de spits
drijven.. Hij predikte 'christelicke bescheijdenheijt ende onderlinghe
verduldicheijt'' opdat controverses niet tot verdere scheuringen aanleiding
zoudenn geven.
Het is duidelijk dat Crusius zoveel gelovigen als
mogelijkk binnen de gereformeerde kerk probeerde te halen door een
zekeree rekkelijkheid voor te staan. De kwestie van de historische
continuïteitt die Coornhert te berde had gebracht, zorgde echter voor een
lastigee uitgangspositie. D e reductio ad absurdum was afgeketst op de
praktijkk van alledag waarin Crusius rekening moest houden met een
grotee groep katholieke gelovigen voor wie hij de deuren van zijn kerk
wildee openhouden. Omdat Crusius niet kon komen tot een adequate
weerleggingg van Coornherts argumentatie, koos hij voor de vlucht naar
vorenn en probeerde hij de status quaestionis van het debat te verschuiven.
Dee gereformeerde kerk predikte de ware leer en bediende de
sacramentenn op rechtmatige wijze. Met andere woorden: zij was een
waree zichtbare kerk. Het was aan Coornhert, zo stelde Crusius, o m het
tegendeell te bewijzen.
Ookk met deze wending in de polemiek wist Coornhert zijn
voordeell te doen. Hij liet zich weliswaar meevoeren in een debat over de
leerr en de sacramenten, maar wist de verschillende thema's voortdurend
tee relateren aan het probleem van de kerkelijke verdeeldheid. Keer op
keerr beschuldigde hij Crusius ervan de kerkelijke eenheid te hebben
opgeofferdd aan leerstellige zuiverheid en uiterlijkheden als de
sacramenten.. In het licht van deze beschuldigingen was iedere poging
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vann Crusius om de gereformeerde kerk op constructieve wijze als ware
zichtbaree kerk naar voren te brengen tot mislukken gedoemd. Met
logischh redeneren alleen kwam Crusius er niet, dat was wel duidelijk. De
krachtt van Crusius' betoog school dan ook in de retorische oriëntatie van
dee dupliek waarin naast docere ook ruimte was voor movere. De lezer
diendee niet alleen te worden aangesproken op zijn verstandelijke
vermogens,, maar moest bovenal emotioneel worden geraakt zodat hij
instemdee met het betoog.
Inn de tweede helft van de zestiende eeuw werd het grootste belang
toegekendd aan de elocutio, volgens de klassieke retorica het stadium van de
voordrachtt van een betoog. Een effectieve presentatie van argumenten
hieldd voortdurend rekening met het beoogde publiek. De kunst van de
welsprekendheidd was in de eerste plaats een kwestie van praktische savoirfaire.faire. Melanchthon, wiens retorische opvattingen veel aanhang vonden,
beschouwdee een beroep op de emoties als noodzakelijk om de lezer tot
hett goede te brengen. 138 De retorica was dan ook als academische
disciplinee dienstbaar gemaakt aan de theologie opdat de goddelijke
waarheidd door middel van het gesproken of geschreven woord kon
overtuigen. overtuigen.

Crusiuss speelde in de dupliek voortdurend in op sentimenten. Niet
alleenn hoopte hij op deze manier zijn lezers ontvankelijk te maken voor
zijnzijn negatieve oordeel over Coornhert, ook stond hem voor ogen kritiek
opp de gereformeerde kerk weg te nemen. Coornhert probeerde hij het
etikett op te plakken van 'onbetrouwbare katholiek'. Gezien de
voortdurendee dreiging van oorlog vonden verdachtmakingen van dit
soortt zeker weerklank. Voorts deed Crusius een beroep op het
rechtvaardigheidsgevoell onder zijn lezers door de reformatoren van het
eerstee uur, Luther en Zwingli, voor te stellen als helden van het
rechtzinnigee geloof. Wie zou bezwaar durven maken tegen de wijze
waaropp deze mannen grove dwalingen in de katholieke kerk en leer aan
dee kaak hadden gesteld?
Crusiuss lanceerde in de dupliek een persoonlijke aanval op
Coornhert.. 'Soo segghen wij dat uwe woorden ons gheen cleijn
achterdenckenn van archüsticheijt teghen u gheven', schreef de
predikant. 1399 Enerzijds beweerde Coornhert dat hij bewezen achtte dat
dee katholieke kerk de ware kerk was, anderzijds ontkende hij dat zij een
waree zichtbare kerk was. Over de katholieke kerk als zichtbare kerk
meendee Coornhert zelfs geen uitspraak te hebben gedaan. Tegenover
Vickers,, In defence of rhetoric, 281-283.
Crusius,, Antwoordt, 8.
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Crusiuss betoogde hij: 'Indien ghij vande sichtbare kercke soudet
spreecken,, datmen mueghelick wat anders vernemen soude'. 140 Het is
duidelijkk dat Coornhert met het oog op de politiek-godsdienstige
omstandighedenn veel slagen om de arm hield, hetgeen door Crusius als
dubbelzinnigg werd geduid. 'Ons dunckt dit een heel verkeerde saecke te
zijn,, dat ghij, sonder u ghevoelen te openbaren, teghen ons beweeren
wiltt dat de Roomsche kercke de ware sichtbare kercke schijnt te zijn,
twelckk ghij selfs niet en ghelooft, ende alsoo is na u eijghen ghevoelen,
tghenee dat ghij teghen ons sustineert, niet dan der waerheijt ghelijck,
maerr niet de waerheijt selve'.141
Crusiuss probeerde de argumentatiewijze van Coornhert in een
slechtt daglicht te stellen door een vergelijking met de sofisten 'die door
haerr conste ende subtijlheijt waerschijnlick willen proberen dat wit swart
is'.1422 Voorts speelde Crusius in op het beeld van de onbetrouwbare
katholiek.. Hij schreef zijn tegenstander een pro-katholiek standpunt toe,
hetgeenn Coornhert in politiek opzicht als verdachte persoon
brandmerkte.. Hoewel moeilijk te ontkennen valt dat Coornherts kijk op
dee katholieke kerk van zijn tijd ondoorzichtig blijft, was Crusius toch
ookk onwillig om in zijn kritiek het cruciale onderscheid in de redering
vann Coornhert tussen Svare kerk' en Vare zichtbare kerk' te
verdisconteren. .
Coornhertt was zeer stellig geweest in zijn verwerping van de
katholiekee kerk als ware uiterlijke kerk. Crusius citeerde Coornhert als
volgt:: 'Ten eersten seght ghij, dat ghij niet en wilt noch condt bewijsen,
datt de Roomsche kercke de suijvere leere en trechte ghebruijck der
sacramentenn heeft, maer dat ghij eer crachtelick soudt connen bewijsen
datt de Roomsche kercke de warachtighe niet en is, ia datse niet en mach
voorr een kercke ghehouden wesen'. 143 Dit nam niet weg dat voor
Coornhertt de ware kerk - hoewel voorlopig onzichtbaar - in de
geschiedeniss van de katholieke kerk lag verankerd. In een poging
Coornhertt in diskrediet te brengen, had Crusius alleen nog oog voor de
evidentee asymmetrie die hij in het betoog van Coornherts ontwaarde. De
argumentatiee in Bodene leidde tot een felle veroordeling van de
gereformeerdee kerk als sekte, terwijl de katholieke kerk - volgens
Coornhertt minstens zo gecorrumpeerd - niettemin als ware kerk uit de
buss kwam. Zorgvuldig had Crusius de continuïteitsgedachte, die de kern

14(11

Ibidem.
Ibidem.
1422
Ibidem.
1433
Ibidem, 18-19.
1411

117 7

uitmaaktee van dit ecclesiologische debat, op deze plaats in de
controversee onschadelijk gemaakt.
Vanzelfsprekendd moest Crusius de legitimiteit van de
gereformeerdee kerk ook in historische zin duiden. Hiervoor gebruikte hij
eenn kwestie die nauw verwant was met het ecclesiologische debat.
Crusiuss stak zijn energie niet in het ontrafelen van de ingewikkelde
verhoudingg tussen zichtbare en onzichtbare kerk, maar probeerde zijn
lezerss te winnen voor een visie op de geschiedenis waarin een direct
goddelijkk ingrijpen het optreden van de hervormers had gelegitimeerd.
Lutherr en Zwingli waren door God tot hun taak geroepen. 144
Dee Reformatie stelde hij voor als een strijd tussen goed en kwaad.
Wiee durfde te beweren dat kritiek op de corrupte katholieke kerk
ongeoorloofdd was? Daarnaast zocht hij bevestiging van de legitimiteit
vann de Reformatie, en daarmee ook van de kerkscheuring, in de loop van
dee geschiedenis zelf. Het had niet lang geduurd of Luther en Zwingli
haddenn steun gekregen van wereldlijke overheden. Ook deze
ontwikkelingg maakte onderdeel uit van een goddelijke plan. Waar
Coornhertt zijn heil had gezocht in abstracte argumentatie gericht op het
'bewijzen'' van een weinig tastbaar ecclesiologisch continuum,
presenteerdee Crusius de heilsgeschiedenis als door God gestuurd
mensenwerk. 145 5
Volgenss Coornhert had het Luther en Zwingli ontbroken aan een
goddelijkee opdracht tot het stichten van een nieuwe kerk of tot het
hervormenn van de oude kerk. Crusius beschouwde zichzelf als
hervormer,, maar beaamde dat de Reformatie in zekere zin nieuwigheden
hadd gebracht. Als voorbeeld noemde hij het leerstuk van de sola gratia.
Ideeënn zoals deze oogden echter uitsluitend nieuw omdat de mensen

Ibidem,, 12-13; Crusius, Velitatio, 21-22: 'Quod si non possit probare esse novam,
&& rogatur fateri esse veterem: turn porro videbimus an & quatenus liceat veterem
Ecclesiamm collapsam instaurare atque reformare & an Lutherus & Zwinglius
vocationemm a Deo ad id faciundum habuerint'.
Cruius,, \relitatio, 25-27: 'Cepit primum anno 1517 Lutherus quum erat Ecclesiae
Papisticaee doctor doctrinam Papisticam de indulgentüs falsitatis et mendacii
reprehenderee ex sacrarum litterarum auctoritate. [...] Sed ipse excommunicatus a
Papa,, a Christo in propinquiorem familiaritatem receptus est, inquam veritatis
cognitionee maiores profectus fecit. Cuius euam laboribus ita benedicit Deus ut
Saxoniaee dux legitimus illic loei magistratus veritatis cognitionem adoptatus atque
amplexuss Lutherum ne in manus tyrannorum incidat tuendum recipiat. [...] Idem
quoquee fuit initium et progressus eiusdem in Helvetia circa idem tempus [...].
Iterum,, in puram et Catholicam Ecclesiam reduxerunt praedicantes fidem ïllam
antiquamm Romanam, quae per to turn mundum tempore Pauli celebrabatur [...].
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langee tijd waren misleid.146 Crusius presenteerde de Reformatie als een
onontkoombaarr proces dat alleen in zoverre een breuk in de
geschiedeniss van de kerk betekende, dat Luther en Zwingli de gelovigen
opnieuww op het rechte pad hadden gebracht. Het is duidelijk dat voor
Crusiuss het proces van de kerkhervorming nog altijd in volle gang was.
Uitt de Velitatio blijkt dat de gereformeerde predikanten zich in de traditie
vann Luther en Zwingli plaatsten. Zij beschouwden de verschillende
hervormdee
kerken
als
onderdeel
van
één
en
dezelfde
hervormingsbewegingg met als eindstation hernieuwde eendracht binnen
dee muren van een universele kerk.147
Crusiuss hield zijn lezers voor dat zij de redding van de kerk in de
tegenwoordigee tijd meebeleefden. 'Maer over 60 iaren heeft de Heere
godtsalighe,, gheleerde ende vroomhertighe mannen wt het midden des
pausdomss selfs doen op staen dewelcke de schande des antechrists
ontdeckt,, het evangelium J. Christi recht gheleert, ende de menschen tot
dee kennisse der waerheijt gheroepen hebben.' 148 De missie van Crusius
wass pas geslaagd wanneer Coornhert als vijand van deze direct aan de
heilsgeschiedeniss gerelateerde nabije toekomst was ontmaskerd.
Dee dupliek van de predikanten was in februari 1578 nog altijd niet
verstuurd.. Het geduld van Coornhert raakte op en hij reisde naar Delft,
waarr hij zich beriep op de belofte die Tilius hem op papier had gedaan.
Inn het weerwoord op naam van Tilius was Coornhert namelijk een
gesprekk aangeboden. 149 Crusius toonde zich opnieuw minder enthousiast
dann zijn collega Tilius, die moet worden beschouwd als de motor achter
hett aanstaande godsdienstgesprek in Leiden. In de dupliek keek Crusius
mett bezwaard gemoed vooruit naar het mondelinge treffen dat inmiddels
mett Coornhert blijkt overeengekomen:
WijWij sien hier wt wel, dat het niet al buijten de waerheijt is, twelck ons wel ten ooren is
ghecomen,ghecomen, van uwe haesticheijt ende onverduldicheijt int tsamenspreecken, waer door
wiwi ooc soo traghelick hewillicht hebben om met u mondelick te handelen, ende nu oock
nana dat in sulcks hebben bewillicht gheen groote hope en hebben dat het seer
stichtelickendestichtelickende bescheijdelick sal toegaen. Want indien wt uwe penne soodanighe
scheldinghenscheldinghen ende lasterwoorden vloei/en teghen onse leere/ die noch niet van valscheijt

146146

Ibidem, 22: 'Fatemur igitur novam nostram Ecclesiam dici aliquo modo posse
quatenuss nimirum hominibus iam longo tempore seductis nova est'.
1477
Ibidem, 27: 'in puram et Catholicam Ecclesiam reduxerunt preadicantes fidem
ïllamm antiquam Romanam'.
1488
Crusius, Aniboordt, 13.
1455
Ibidem.
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overwonnenoverwonnen en is, wat hebben wij te verwachten van uwe tonghe, dewijle ghij selfs
schrijft,schrijft, dat de tonghe veelghereederghereetschap is dan de penne.150

Tijdenss de godsdienstgesprekken in Delft en Leiden zou de predikant
zijnzijn gelijk bevestigd zien.

Debatt in Delft
Dee besprekingen in Delft vloeiden voort uit de pennenstrijd tussen Tilius
enn Coornhert, waaraan Crusius en Donteclock inmiddels een substantiële
bijdragee hadden geleverd. Toch was het met name Tilius geweest die het
debatt had gezocht. Zijn schriftelijke reactie op Coornherts Redene had hij
afgeslotenn met de mededeling dat hij ('met zijne medehulpers') bereid
wass — indien gewenst en op een geschikte tijd - het debat mondeling
voortt te zetten. 151 De repliek van Coornhert volgde snel, maar daarna
dreigdee de schriftelijke polemiek in een impasse te raken. Crusius en
Donteclockk zouden een dupliek schrijven, maar zij draalden. Onder vals
voorwendsell (of was toch sprake van een misverstand?) 152 reisde
Coornhertt medio februari 1578 naar Delft af o m ervoor te zorgen dat
Tiliuss alsnog zijn belofte zou nakomen. Tilius verwees hem echter door
naarr Crusius en Donteclock, die deze onverwachte gast voor een keuze
stelden.. Coornhert kon het weerwoord van de predikanten afwachten,
waarinn zij een datum voor het debat zouden noemen, of hij kon per
directt een datum voorgeschreven krijgen. De ongeduldige Coornhert
kooss voor het laatste.153
Opp 24 februari 1578 maakte Coornhert zijn opwachting in
Delft.1544 Met de predikanten Crusius en Donteclock trad hij in
Crusius,, A.ntwoordt, 41-42.
Coornhert,, Vande ljeydtsche disputatie, [6r]; Crusius, Donteclock, 'Remonstrantie, 4.
11 2
Als excuus voor zijn komst naar Delft voerde C o o r n h e r t aan dat hij een briefje
hadd ontvangen van de Haarlemse predikant Basius ('doctor Basius'), waarin deze h e m
meedeeldee dat de Delftse predikanten de controverse m e t C o o r n h e r t graag beëindigd
zoudenn zien. Coornhert had dit als onmiskenbare lokroep tot disputeren geduid. D e
predikantenn ontkenden stellig Basius de opdracht te h e b b e n gegeven Coornhert aan
tee sporen naar Delft te komen. Coornhert, \'ande Leydtsche disputatie, [10r].
Ibidem;; Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 5.
11 4
O p onverklaarbare wijze - de afspraken met de predikanten ten spijt — bleek bij
Coornhertt sprake van een misverstand omtrent de startdatum van de disputatie. Een
waarschuwingg van Tilius wist te voorkomen dat hij enkele dagen te vroeg uit
Haarlemm vertrok. Coornhert aan Tilius, 20 februari 1578, G A D , Hervormde Gem.,
inv.. nr. 45.
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onderhandelingg over het debat dat de volgende dag op een 'privé plaetse'
inn de stad van start zou gaan.153 De commissarissen bij het Leidse
godsdienstgesprekk
zouden
het Delftse
debat naderhand
als
'tsamensprekinghe'' bestempelen. 156 Het Hof van Holland hanteerde de
termm 'disputatie'. 137 Het debat was in zoverre een publieke
aangelegenheidd dat beide partijen werd toegestaan maximaal twaalf
toehoorderss uit te nodigen. Zonder moeite hadden het er meer kunnen
zijn,, want er bestond in Delft grote belangstelling voor het debat. 158 De
bijeenkomstt in Delft kan niet worden gekarakteriseerd als 'politieke
disputatie',, want de overheid had zich er op geen enkele wijze mee
bemoeid.. Juist om deze reden grepen de Staten in. Op 25 februari 1578,
inn de vroege namiddag, verscheen de procureur-generaal van het Hof
vann Holland, die de voortzetting van het debat per onmiddellijk
verbood. 1599 Het Hof handelde op last van de Staten.160 Vermoedelijk
hebbenn Delftse regenten de Staten uit voorzorg ingelicht, omdat het
godsdienstgesprekk volgens hen een risico voor de openbare orde
betekende.. De officiële opdracht van het Hof aan de procureur-generaal
wijstt in deze richting. Het verbod van de Staten moest namelijk worden
uitgevaardigdd in aanwezigheid van de Delftse schout en een aantal leden
vann het stadsbestuur. 161

Coornhert,, Vande Leydtsche disputatie, [10v].
Ibidem.
Commissiee van het Hof van Holland voor de procureur-generaal, 25 februari 1577
(=1578),, NA, Archief Hof van Holland (HvH), inv. nr. 4593. Voor een transcriptie:
Bronnen,Bronnen, Becker ed., 70-71.
1588
Coornhert, Vande Leydtsche disputatie, [10r]-[10v].
1599
NA, HvH, inv. nr. 4593.
Dee resolutieboeken van de Staten ontbreken voor de periode 2 september 1577-21
augustuss 1578. Uit de reconstructie van J.H.W. Unger, gebaseerd op Rotterdamse
vroedschapsnotulenn uit deze periode, valt op te maken dat de Staten op 5 februari
beslotenn het debat in Delft door de procureur-generaal te laten beëindigen. Ook
bepaaldenn zij dat Coornhert moest worden verboden boeken uit te geven zonder
voorafgaandee toestemming van de Staten. De datering op 5 februari is volgens
Beckerr beslist onjuist (Bronnen, 71) en moet zijn 25 februari. J.H.W. Unger, 'De
resolutiënn van de Staten van Holland van 1577 en 1578', BMHG XIV (1893) 1-68,
aldaarr 43.
1611
NA, HvH, inv. nr. 4593: 'Alsoe 't Ho ff van Hollant in 't seker onderricht es, dat
eenenn Dirck Volckertsz. Coornhart hem vervorderen soude, openbairlick binnen der
steedee (van Del ff) met den predicanten aldaer te disputeeren, ende dat zy op huyden
in'tt werck souden treeden [...], soe is't dat 't voors. Hoff [...] gecommitteerd heeft
[...]] den procureur-generael [...] die voors. predicanten ende Dirck Volckertsz. van
Co.. Ma", weegens ter presentie van den schout ende eenigen van de regierders in
Delftt wel ernstlick t'interdiceren die voors. disputatiën [...]'.
1566
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Dee komst van de procureur-generaal naar Delft duidt erop dat de
schriftelijkee controverse tussen de predikanten en Coornhert in de
periodee voorafgaand aan het Delftse debat al voor de nodige
opschuddingg had gezorgd. De Staten motiveerden hun besluit als volgt:
'gemercktt soedaenige disputatiën tenderen tot schandalisatie ende
oproericheytt van de gemeente; dat meede soedaenige openbare
disputatiënn niet en behoeren getollereert te werden sonder voorgaende
consentt van den voors. Hove ofte die Staten van de lande'. 162 De
tussenkomstt van de Staten moet worden uitgelegd als maatregel ter
beschermingg van de openbare orde, niet als principiële stelüngname
tegenn het disputeren. Zelfs bleek de regering enkele dagen later bereid
toestemmingg te verlenen voor een nieuw debat. De Staten vreesden dat
dee kwestie-Coornhert zich zou ontwikkelen tot brandhaard van de reeds
jarenn sluimerende onrust onder een groot deel van de bevolking omtrent
dee godsdienstige orde in het land. Een godsdienstgesprek zonder
toezichtt van de overheid achtten zij veel te gevaarlijk.
Hoewell het Delftse debat amper op gang kwam en bovendien de
actaa van de besprekingen niet zijn overgeleverd (voor zover deze ooit
zijnn opgesteld), is het om twee redenen van belang de gang van zaken in
Delftt onder de loep te nemen. Ten eerste blijkt daaruit de houding van
dee Staten tegenover het disputeren, en ten tweede ligt in de Delftse
besprekingenn de kiem besloten van de latere mislukking van het Leidse
godsdienstgesprek.. Uit het verslag van de Leidse disputatie valt op te
makenn dat het Delftse debat voortdurend als referentiepunt diende. 163
Dee besprekingen in Delft verliepen van meet af aan moeizaam als gevolg
vann een meningsverschil over de uitgangspunten van het debat, dat
tijdenss de preliminaire besprekingen - op de dag voor aanvang van het
debatt — aan het licht was gekomen. De predikanten beweerden dat reeds
inn een vroeger stadium, bij het vaststellen van een datum voor de
besprekingen,, was overeengekomen dat zou worden gedebatteerd over
eenn reeks van theologische onderwerpen. Zij noemden achtereenvolgens
dee zichtbare kerk (inclusief 'die sendinge der dienaren'), de
rechtvaardigingsleerr en het leerstuk van de vrije wil. Mogelijk zou daarna
ookk de predestinatieleer in overweging worden genomen. 164 Over deze
thema'ss zou volgens de predikanten 'generalijck' worden gesproken. Zij
meendenn dat Coornhert stilzwijgend met dit voorstel had ingestemd. 165
1622

Ibidem.
Coornhert, T rande Lejdtsche disputatie, [6v]-[21r].
1644
Ibidem, [10r].
1655
Ibidem, [llr]-[llv].
167>167>
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Inn Delft was volgens de predikanten een 'algemeen' debat begonnen
overr de kenmerken van de ware kerk.
Dee interpretatie van Coornhert luidde anders. Hij zou nooit
akkoordd zijn gegaan met het voorstel van de predikanten. Hij vond de
thema'ss die de predikanten voorstelden te ver gezocht: het
godsdienstgesprekk moest immers worden beschouwd als een vervolg op
dee schriftelijke polemiek die hij met Tilius had gevoerd.166 Daarin had
Coornhertt geprobeerd aan te tonen dat alle kerken die hun leer baseren
opp de geschriften van Calvijn en Beza onware kerken zijn. Binnen hun
murenn werd een onware leer gepredikt. Een dergelijke inzet zou het
Delftse,, en later ook het Leidse, godsdienstgesprek aanmerkelijk dichter
bijbij huis hebben gebracht. Coornhert betoogde dat de predikanten erin
haddenn toegestemd te antwoorden 'opt gene ick henluyden voorwerpen
soudee wten schriften Calvini ende Bese'. 167 Toen het erop aankwam,
toondenn zij hun werkelijke intentie. Een ochtend lang, nog altijd volgens
dee lezing van Coornhert, namen de predikanten een hooghartige
houdingg aan en probeerden zij Coornhert zover te krijgen antwoord te
gevenn op de vragen die zij inbrachten. 168
Hett meningsverschil over de 'voet, forme ende maniere' van het
Delftsee godsdienstgesprek zou tijdens de voorbesprekingen in Leiden de
vormm aannemen van een welles-nietes-discussie tussen de predikanten en
Coornhert.. De kwestie was van groot belang want het Leidse
godsdienstgesprekk zou in dezelfde trant als de Delftse moeten worden
gevoerd.. Wat zich nu werkelijk in Delft heeft afgespeeld, blijft
onduidelijkk bij gebrek aan acta van het debat. 169 In ieder geval staat vast
datt er verschil van mening bestond over de uitgangspunten van het debat
enn dat de verhoudingen tussen de partijen reeds in Delft op scherp
kwamenn te staan. Dit werkte door in het Leidse godsdienstgesprek en
veroorzaaktee uiteindelijk de mislukking ervan.
Coornhertt koesterde een grote antipathie jegens Crusius en
Donteclock,, die hij in Delft had leren kennen als 'onrijpe druyven (...),
zuyrr ende onvriendelijck'.170 Het oordeel van de predikanten over
1666
1677

Ibidem, [13r].

Ibidem, [6v]. Hier is mogelijk sprake van een gelegenheidsargument achteraf. Juist
hett citeren uit de geschriften van Calvijn en Be2a werd Coornhert in de Leidse
disputatiee verboden.
1688
Ibidem.
1699
Volgens Coornhert maakten de predikanten zelf aantekeningen ad tempus, o m deze
laterr naar eigen believen te kunnen wijzigen. H e m zou niet zijn toegestaan een
verslagg te maken. Coornhert aan Crusius en Donteclock, 26 februari 1578, in:
Coornhert,, I 'ande Ijjdïsche disputatie, [7r].
Ibidem. .
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Coornhertt zal niet milder zijn uitgevallen, hetgeen weinig goeds beloofde
voorr toekomstige ontmoetingen.

Rondomm de academie
Hett kostte Crusius en Donteclock verrassend weinig moeite de Staten te
overtuigenn dat het Delftse debat moest worden voortgezet. Ook het
besluitt over de wijze waarop het beoogde godsdienstgesprek in Leiden
vervolgenss voortgang zou moeten vinden, was snel genomen. In de
praktijkk moesten de plannen echter keer op keer worden bijgesteld.
Tussenn 27 februari, de dag waarop de Staten hun toestemming gaven en
66 april 1578, de dag waarop het Leidse debat van start ging, vond een
belangrijkee verschuiving plaats. Het beoogde debat ontwikkelde zich in
dezee voorbereidingsfase van een academische naar een politieke
disputatie.. De Staten kwamen terug op hun beslissing de organisatie van
hett debat uit te besteden aan de Leidse universiteit (in samenwerking met
dee Delftse predikanten). D e handhaving van de openbare orde vereiste
gaandewegg een meer directe betrokkenheid van de regering. De Staten
meendenn voldoende aanleiding te hebben het initiatief in de kwestieCoornhertt te hernemen.
'(...)) Nochtans die Staten voorn, wel hebben cunnen verstaen die
redenenn waeromme inde zelve dispute vorder behoort getreden te
worden'. 1711 Zo verwoordden de Staten op 27 februari 1578, twee dagen
naa het verbod op het Delftse godsdienstgesprek, hun bereidheid in een
vervolggesprekk toe te stemmen. Zij verbonden daaraan de voorwaarde
datt een dergelijk debat 'in publycke academie ofte schole' zou
plaatsvinden..
Wanneer vooraf om toestemming werd gevraagd en
bovendienn tijdens de onderhandelingen enige controle van hogerhand
mogelijkk was, werkten de Staten aan een godsdienstgesprek mee.
Ruimhartigg gaven zij Crusius en Donteclock, naar aanleiding van hun
rekest,, de gelegenheid hun zaak te verdedigen en de positie van de
publiekee kerk te versterken.

Rekestt van Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland, 26 of 27 februari
1578,, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45. In de kantlijn staat de reacue van de
Statenn opgetekend, gedateerd 27 februari 1578. Voor een transcriptie: Jaanus,
HervormdHervormd Delft, 180-181. Voor de resolutie van de Staten: Unger, 'De resolutiën van
dee Sraten', 64.
1,21,2
Ibidem.
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Eenn godsdienstgesprek zou - 20 hoopten de Staten - de luide
stemm van Coornhert kunnen temperen. Daarmee was de rust in het land
gediend.. Dit was des te belangrijker nu de nieuwe landvoogd Don Juan
eenn wig dreef in de Pacificatie van Gent. D e (burgeroorlog stond
opnieuww op uitbreken. 173 De Staten hielden echter tegelijkertijd rekening
mett een eventuele averechtse uitwerking van het aanstaande debat op de
openbaree orde. Zij gingen omzichtig te werk. In februari 1578 was de tijd
inn ieder geval nog niet rijp voor een 'politieke disputatie', waarin de
gereformeerdee kerk nadrukkelijk als publieke kerk door de overheid
werdd gelegitimeerd. Wanneer de Staten hun volle politieke gewicht
zoudenn inzetten bij de organisatie van het godsdienstgesprek,
vergroottenn zij het risico van dit licht ontvlambare debat. D e aanstaande
besprekingenn in Leiden moesten kleinschalig blijven met het oog op de
handhavingg van de publieke rust.
Omdatt de Pacificatie van Gent in 1576 niet voorzag in een
definitievee regeling van de godsdienstkwestie, kon de monopoliepositie
vann de gereformeerde kerk in Holland nog altijd worden gepresenteerd
alss handhaving van de status quo}14 D e godsdienstpolitiek van de Staten
bestondd in deze jaren ogenschijnlijk uit een reeks ordemaatregelen.
Ondertussenn wist de gereformeerde kerk zich echter verzekerd van de
ondubbelzinnigee steun van de overheid. De Staten hielden zich daarbij
afzijdigg van godsdienstige controverses in een poging ook het nietgereformeerdee volksdeel aan zich te binden. Vanuit dit gezichtspunt leek
hett de Staten in februari 1578 vooralsnog onverstandig zich op al te
directee wijze met de organisatie van het godsdienstgesprek tussen de
predikantenn en Coornhert te bemoeien. Ook de rol van onpartijdige
arbiterr achtten zij te riskant.
Dee Staten formuleerden hun standpunt in reactie op het rekest
vann Crusius en Donteclock, waarin dezen de Staten verzochten
toestemmingg te geven het debat voort te zetten. De predikanten
motiveerdenn hun verzoek door te verwijzen naar de geruchtenstroom die
opp gang was gekomen na het verbod van de Staten in Delft. De
verdenkingg ('suspitien ende presumptien') bestond dat de procureurgeneraall had gehandeld op instigatie van de predikanten die aan het
debatt wilden 'ontsnappen'. 175 Het zal niet verbazen dat ook Coornhert in
ditt opzicht sprak van een evident zwaktebod. Hij veronderstelde dat
Crusiuss en Donteclock het debat hadden willen ondopen door de hulp in
1733
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tee roepen van het wereldlijke gezag.176 Dit is onwaarschijnlijk omdat de
predikanten,, de één weliswaar met grotere gedrevenheid dan de ander,
godsdienstgesprekkenn juist wilden bevorderen. De inspanning van
Crusiuss en Donteclock om de Staten tot voortzetting van het Delftse
debatt te bewegen, lijkt dit streven te bevestigen. Volgens Coornhert,
echter,, handelden zij slechts uit angst voor gezichtsverlies.
Opp de dag na het Delftse debat ontspon zich op de Delftse markt
eenn woordenwisseling, 'den turfdraechtsters ghelijck', tussen de
predikantenn en Coornhert. Op deze gelegenheid ventileerde Coornhert
zijnn verdachtmakingen ten aanzien van de predikanten en sprak hij over
hunn vermeende vlucht in de armen van de Staten. Kort daarvoor had
Coornhertt diezelfde aantijgingen op schrift gesteld in een gepeperde
brieff aan de predikanten. 177 Hij raakte de predikanten op een bijzonder
gevoeligg punt met de opmerking dat hij zich weliswaar graag wilde laten
overtuigenn door de tegenwerpingen van de predikanten, maar dat het
volkk naar alle waarschijnlijkheid anders zou oordelen. 178 Volgens de
predikantenn was inderdaad sprake van 'gevaarlijke tijden' waarin het
nodigg was de mensen 'tot kennisse der waerheijt' te brengen.179 Het
voordeell van de twijfel werd hun door velen niet gegund, zoveel moet de
predikantenn duidelijk zijn geweest. Coornhert daagde de predikanten nu
openlijkk uit tot voortzetting van het debat, 'of voor doverheydt, of
alleen'' en besloot zijn tirade met een handgebaar richting het Delftse
stadhuis:: '(...) Doet mij daer roepen, ick sal u op comen'. 180
Binnenn twee dagen presenteerden Crusius en Donteclock een
rekestt aan de Staten. De nauwe band tussen kerk en overheid blijkt uit de
wijzee waarop dit rekest door de Staten per omgaande werd beantwoord.
D ee predikanten kregen de volmacht in samenspraak met Leidse
hooglerarenn te zorgen voor 'een goede ordre' van het aanstaande
godsdienstgesprek.. D e Staten bepaalden verder dat het Delftse debat een
weekk later, op 6 maart 1578, moest worden voortgezet aan de universiteit
vann Leiden.181 Daarmee schoven de Staten de onmiddellijke
verantwoordelijkheidd voor het debat af naar de universiteit. Toch
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maaktenn de Staten een opvallend onderscheid tussen het Delftse
godsdienstgesprek,, dat 'int particulier'' had plaatsgevonden, en het Leidse
debat,, dat in een publycke academie ofte schole' 2011 plaatsvinden. 182 De
Statenn waren direct betrokken bij het bestuur van de universiteit, wier lot
vann meet af aan nauw verbonden was geweest met de politieke en
godsdienstigee ontwikkelingen in Holland. 183 Een godsdienstgesprek aan
dee Leidse academie vond dan ook plaats binnen de invloedssfeer van de
Staten,, zij het op gepaste afstand.
Hoewell de Leidse universiteit bij haar oprichting geen
gereformeerdee signatuur droeg 184 en de eed op de religie al in maart 1578
zouu worden afgeschaft185, was de verknoping van universiteit en
gereformeerdee kerk in de theologische faculteit onmiskenbaar. In 1575
werdd de gereformeerde predikant Caspar Coolhaes tot hoogleraar
benoemd,, waarna een lange reeks van vakbroeders zou volgen.
Coornhertt zag hierin voldoende aanleiding de Leidse universiteit met de
gereformeerdee zaak te identificeren. Tijdens het Leidse debat zou hij
zelfss een vergelijking trekken met de universiteit van Leuven als
pleitbezorgerr van de rooms-katholieke leer.186 Coornhert voelde dan ook
weinigg voor het voorstel van de Staten. Zijn argwaan moet nog zijn
versterktt door de onverhulde samenwerking tussen de universiteit, de
Statenn en de predikanten bij de organisatie van het Leidse
godsdienstgesprek.. Coornhert vreesde in het beklaagdenbankje terecht te
komen.. Daarbij was de inzet van de strijd aanzienlijk vergroot vanwege
dee betrokkenheid van de Staten. Coornhert weigerde aanvankelijk zijn
medewerkingg aan het plan van de Staten te verlenen.
Inn zijn verslag van het Leidse debat doet Coornhert het
voorkomenn alsof eind februari was besloten het godsdienstgesprek op 6
aprill te heropenen in plaats van 6 maart. Hij verzwijgt dat in de
tussenliggendee maand het debat door zijn toedoen was uitgesteld.
Nadatt de Haarlemse magistraat hem op 3 maart 1578 namens de Staten
inn kennis had gesteld van de tijd en locatie van het Leidse debat,
reageerdee Coornhert boos en afwijzend. Hij wilde zich niet laten
1822
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ontbiedenn als een lijfeigene.188 Coornhert maakte zijn bezwaren echter
niett direct aan de Staten kenbaar. Zijn kritiek mocht niet de schijn
aannemenn van een bruuskering van de macht van de Staten. In plaats van
eenn remonstrantie aan de Staten schreef hij maar liefst drie brieven aan
Tilius.. Diens collegae Crusius en Donteclock, die in de brieven worden
aangeduidd als 'doornstekelige ende zuijre menschen', beschouwde
Coornhertt duidelijk niet langer als waardige en wenselijke
gesprekspartners.. Tilius, daarentegen, schreef hij 'rijpe beleeftheijt' toe. 190
Coornhertt maakte Tilius duidelijk dat hij niet van plan was op 6
maartt in het Leidse academiegebouw te verschijnen, en legde de
predikantt al zijn grieven voor. Hij hekelde de te korte termijn waarop hij
inn Leiden verwacht werd. Zijn werk als notaris liet niet toe dat hij binnen
driee dagen zijn thuisstad verliet. Ook kritiseerde Coornhert het gebrek
aann financiële tegemoetkoming voor gederfde inkomsten wegens zijn
'gedwongen'' verlof.191 In dit verband stelde Coornhert een fundamentele
ongelijkheidd tussen de predikanten en hemzelf aan de orde. Immers, de
predikantenn maakten als dienaren van de publieke kerk aanspraak op de
gemeenschapskas.. Met deze verongelijkte constatering suggereerde
Coornhertt dat de Staten reeds bij voorbaat de predikanten
bevoordeelden,, maar hij sprak deze gedachte in zijn brieven aan Tilius
niett uit.
Coornhertt zocht de medewerking van Tilius om in weerwil van de
Statenn een nieuwe datum te vinden voor het godsdienstgesprek in
Leiden.. Hij wilde Tilius zover krijgen een voorstel te doen,
vanzelfsprekendd na overleg met Crusius en Donteclock, voor een
geschiktee dag na Pasen. Daarbij drukte Coornhert de predikant op het
hartt hem minimaal vier of vijf dagen van tevoren in kennis te stellen van
dee geplande datum. " Coornherts herhaalde verzoeken aan Tilius bleken
tevergeefs.. De predikant weigerde iedere vorm van medewerking aan de
manoeuvress van Coornhert. Bovendien, de organisatie van het Leidse
godsdienstgesprekk lag niet in zijn handen, en daarvan bleek Coornhert
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opp de hoogte. Keer op keer sprak Coornhert zijn teleurstelling uit over
dee betrokkenheid van Tilius' 'medebroederen' bij het debat.
Hett is op zijn minst merkwaardig dat Coornhert zich in de eerste
helftt van maart tot drie keer toe richtte tot Tilius, die hooguit nog een rol
achterr de schermen speelde. Het tekende Coornherts uitgesproken
antipathiee jegens Crusius en Donteclock. Belangrijker lijkt mij echter het
strategischee belang van de brieven aan Tilius. Coornhert probeerde steun
tee vinden voor een terugkeer naar de oorspronkelijke inzet van het debat,
tee weten het traktaatje dat hij in februari 1577 aan Tilius had doen
toekomen. 1933 Op 11 maart 1578 schreef hij Tilius 'onbedectelic' dat hij
vann plan was 'dye calviniaensche ofte besanische ofte Geneefsche
opinienn aen te vechten [...] met vaste ende beschedelicke
bewysinghen'.194 4
Tiliuss moet de Staten op de hoogte hebben gebracht van
Coornhertss onwilligheid gehoor te geven aan hun oproep tot een
godsdienstgesprekk op 6 maart in Leiden. Hoewel dit een vorm van
ongehoorzaamheidd aan de overheid betrof, gingen de Staten een
confrontatiee met Coornhert uit de weg. O m hun eigen gezicht te redden
enn tegelijkertijd ook Coornhert te verschonen, stelden de Staten in een
brieff aan de professoren en regenten (deze laatste groep bestond uit
burgemeesterss en curatoren) van de Leidse academie dat het nooit de
bedoelingg was geweest op 6 maart 1578 het debat te laten beginnen. O p
diee dag had uitsluitend moeten worden onderhandeld over de 'dach ende
forme'' van de aanstaande besprekingen. 195 Met deze draai van de Staten
wass voorlopig de druk van de ketel. Vervolgens werd de hoogleraren
opgedragenn het godsdienstgesprek een week uit te stellen.196 Nog altijd
wass het aan hen om in samenspraak met de predikanten een nieuwe
datumm vast te stellen en vorm te geven aan het debat.
Dee Staten durfden Coornhert niet openlijk tot de orde te roepen
off zijn kritiek te pareren. Deze voorzichtige opstelling tegenover
Coornhertt doet vermoeden dat de onrust rond het godsdiensgesprek
reedss aanzienlijk was. De tegemoetkoming van de Staten aan Coornhert
moett zijn ingegeven door de wens onrust zoveel als mogelijk te
1933
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bezweren.. Uit de brief van de Staten aan de Leidse universiteit sprak voorr de eerste keer in de aanloop tot de Leidse disputatie - een grote
matee van betrokkenheid van de Staten bij het debat. Er was niet langer
sprakee van een 'project' van de predikanten waaraan zij hun goedkeuring
verleenden.. Integendeel, het godsdienstgesprek diende een algemeen
belangg en te allen tijde moest worden voorkomen dat Coornhert zich aan
hett debat zou weten te onttrekken. Vandaar dat de Staten aandrongen op
uitstel,, 'omme partijen nyet te precipiteren ofte oorsaecke te geven deur
dee cortheyt vande tyt eenige subterfuige ofte uytvluchte te maecken'. 197
Hett is de vraag of de Leidse hoogleraren daadwerkelijk zijn
overgegaann tot het vaststellen van een nieuwe datum voor het
godsdienstgesprek.. Coornhert hield in zijn brieven aan Tilius vast aan de
officiëlee datum van 6 maart. Ook Tilius lijkt nog altijd rekening te
hebbenn gehouden met de start van het godsdienstgesprek op die dag. Hij
sprakk in een brief aan Coornhert zijn verwondering uit over de gang van
zaken,, waarop deze laatste antwoordde met de cryptische mededeling dat
ditt voortkwam uit 'oncunde der zaken, dije door den tijt van zelfs condt
zullenn werden'. 198 Vermoedelijk hebben de Staten met Coornhert apart
onderhandeldd over een nieuwe datum, wellicht door tussenkomst van
eenn bevriend Statenlid of stedelijke regent. Op 15 maart stond in ieder
gevall vast dat het godsdienstgesprek op 6 april van start zou gaan. De
Statenn verzochten het stadsbestuur van Delft en Haarlem de partijen
opnieuww officieel in kennis te stellen.199 De magistraten zelf werd
opgedragenn zich tot het uiterste in te zetten om het godsdienstgesprek te
bevorderen. .
Achteraff bezien betekende de brief van de Staten aan de
hooglerarenn en bestuurders van de Leidse universiteit een eerste stap op
wegg naar een godsdienstgesprek waarin voor de academie nauwelijks nog
eenn rol van betekenis was weggelegd.200 Coornherts weigering zich te
schikkenn naar het oorspronkelijke plan van de Staten, maakte de regering
duidelijkk dat zij deze riskante onderneming niet uit handen moest geven.
Inn een zogenoemde 'denkbrief (memorie), gericht aan de burgemeesters
vann Haarlem om aan de Statenvergadering voor te leggen, vatte
Ibidem. .
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Coornhertt zijn klachten nog eens kort samen. Tegelijkertijd klonk in dit
stuk,, zoals in de brieven aan Tilius, de vaste wil van Coornhert door om
-- alle onrecht ten spijt - aan het godsdienstgesprek deel te nemen. 201 Het
zelfvertrouwenn waarmee Coornhert de Staten tegemoet trad, moet de
regeringg in de overtuiging hebben gesterkt dat het godsdienstgesprek
slechtss kans van slagen had wanneer een krachtige politieke autoriteit de
leidingg van het debat toekwam. Leidse hoogleraren zouden Coornhert
niett in bedwang kunnen houden, 20 moet de veronderstelling zijn
geweest.. De beslissing van de Staten op 6 april een nieuwe start te maken
mett het godsdienstgesprek, ging vermoedelijk samen met de benoeming
vann twee commissarissen die de voorbereiding van het debat op zich
namen. 202
. 2
Coornhertt bleek ondertussen niet van zins zijn verzet tegen de
predikanten,, in vervolg op de onenigheid tijdens het Delftse debat, te
staken.. Op 21 maart 1578 ontving Coornhert een lange brief van Crusius
enn Donteclock. 203 Hij karakteriseerde dit epistel als weerwoord
(Coornhertt sprak laatdunkend van een aanhangsel) op de boze brief die
hijhij kort na afloop van het Delftse godsdienstgesprek aan de predikanten
hadd geschreven. 204 Volgens Coornhert rakelden Crusius en Donteclock
slechtss oude argumenten op, maar evengoed valt uit Coornherts reactie
opp te maken dat de predikanten zich niet van de wijs hadden laten
brengenn door zijn pogingen om — via Tilius — aan het Delftse debat
voorbijj te gaan. De predikanten grepen juist terug naar het
meningsverschill over de status quaestionis dat tijdens de bijeenkomst in
Delftt was gerezen. O m ieder misverstand te voorkomen hadden zij in
hunn brief uit de doeken gedaan welke status hun voor ogen stond. In
totaall onderscheidden de predikanten negentien deelvragen, gerubriceerd
onderr drie hoofdthema's, te weten de uiterlijke kerk, de rechtvaardiging
vann de mens en de vrije wil.
Dee ruzie over de status quaestionis was nog altijd springlevend.
Coornhertt beklaagde zich bij Tilius dat de predikanten niet wilden
reagerenn op zijn kritische kanttekeningen bij de leer van Calvijn en Beza,
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diee hij immers hanteerde als status quaestiom's.206 O p zijn beurt deed hij de
brieff van Crusius en Donteclock, waarin zij hun status quaestionis
toelichtten,, af met de bitterzoete mededeling dat hij 'op aerden nyet en
heerlijj ckers en mach doen, dan [...] te trecken tot Ley den om
godfruchtelicc aldaer te handelen metten delfsche predicanten'. 207 Aan de
inhoudd van de brief ging Coornhert voorbij.
Naa 15 maart werd gaandeweg aan het godsdienstgesprek een openbare
vormm gegeven. Het publieke karakter van de bijeenkomst weerspiegelde
dee grote belangstelling voor het debat. Het zou een misverstand zijn te
denkenn dat de predikanten van meet af aan hadden aangestuurd op een
openbaarr debat. Zij ontkenden in ieder geval tegenover de
commissarissenn dat hun eind februari een publieke bijeenkomst voor
ogenn had gestaan.208 Naarmate de belangstelling voor de controverse
groeidee en het gewicht van de disputatie toenam, zullen zij echter niet
afwijzendd hebben gestaan tegenover de openstelling van het debat voor
toehoorders.. De legitimering van hun kerk als publieke kerk zou gebaat
zijnn met een overwinning op Coornhert, maar kon pas werkelijk gedijen
wanneerr de publieke opinie van deze triomf was overtuigd.
Desondankss
kwam
het
openbare
karakter
van
het
godsdienstgesprekk in eerste aanleg voort uit praktische overwegingen. D e
openstellingg van de besprekingen vond zijn beslag in een reeks van
ordemaatregelenn die het Leidse stadsbestuur doorvoerde op advies van
dee Staten, in de hoop het debat in goede banen te leiden. Op het
stadhuiss
zouden
toegangs kaarten
worden
uitgegeven
aan
belangstellenden,, die eerst aan een korte ondervraging werden
onderworpen.. Daarnaast zou het academiegebouw aan het Rapenburg,
waarr het godsdienstgesprek moest plaatsvinden, streng worden bewaakt.
Onruststokerss konden zonder pardon op basis van de getuigenis van de
'portiers'' worden veroordeeld. 209 D e maatregelen hadden tot doel
mogelijkee onrust rond de besprekingen te voorkomen, maar het is
waarschijnlijkerr dat zij de spanning rond het debat juist deden toenemen.
Inn Leiden stond een hoogst uitzonderlijke bijeenkomst op stapel. Een ad
hoe-commissiee van de Staten, speciaal in het leven geroepen ter
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Proo en contra
H e tt Leidse godsdienstgesprek (1578)

Aann het Rapenburg
Dee Leidse academie leidde in haar vroegste jaren een moeizaam bestaan. 1
Haarr oprichting in 1575 was niettemin met grote woorden gepaard
gegaan.. De stoet van allegorische figuren die tijdens de
openingss ceremoniën het Rapenburg passeerde, getuigde van de trots van
dee nieuwe academie. Tegelijkertijd was zichtbaar dat het 'bolwerk van de
vrijheid'' zich vooralsnog weinig luxe kon permitteren. In een recente
overzichtsstudiee staat het tafereel beschreven als een 'armelijk
allegaartje'.. De praalwagen van Sacra Scriptura, bijvoorbeeld, was in
bruikleenn gekregen van de stad Delft; de versieringen waren veelal
tweedehands. 33 Het ontbrak de universiteit nog aan hoogleraren van
naam 44 en de behuizing van de universiteit bleef jarenlang sober. In 1577
werdd het Sint Barbaraklooster, achter het Rapenburg, verruild voor het
voormaligee kerkje van de Faliede Bagijnen, eveneens gelegen achter de
gracht. 33 In dit gebouw vond het Leidse godsdienstgesprek vanaf
maandagg 7 april 1578 onderdak.
Naa de feestelijke oprichting van de universiteit was het
godsdienstgesprekk tussen de Delftse predikanten en Coornhert de eerste
grotee gebeurtenis aan de nieuwe academie. Het zal niemand hebben
bevreemdd dat deze politieke disputatie binnen de muren van de academie
plaatsvond.. De Staten van Holland waren van meet af aan nauw
betrokkenn geweest bij de organisatie van de universiteit en benoemden
dee curatoren. 6 Eén van de curatoren van het eerste uur, de jurist Gerard
vann Hoogeveen (1524-1580), zou als commissaris optreden bij het
11
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godsdienstgesprek.. De oorspronkelijke
opzet van het debat
verondersteldee het voorzitterschap van een of meer Leidse hoogleraren,
maarr dat was bij aanvang van de besprekingen reeds een achterhaald
plan.. De Staten zagen hierin overigens geen aanleiding het gesprek te
verplaatsenn naar bijvoorbeeld het stadhuis.
Dee aanwezigheid van de twee commissarissen, die samen de ad
hoe-commissiee van de Staten vormden, onderstreepte het grote politieke
gewichtt van het godsdienstgesprek. Leonard Casembrood (P-1604) 8 en
Gerardd van Hoogeveen kenden beiden een indrukwekkende staat van
dienst.. De keuze van de Staten voor deze mannen was weloverwogen
geweest.. Zij gold als bevestiging van het feit dat de Staten het
godsdienstgesprekk de hoogste prioriteit toekenden. Als eminente
rechtsgeleerdenn vervulden zowel Casembrood als Hoogeveen belangrijke
functiess in het Hollandse politiek-juridische bestel.
Casembroodd werkte als raadsheer in het Hof van Holland en had
voorr Oranje verschillende diplomatieke missies ondernomen. Zijn status
valtt verder af te lezen aan de belangrijke rol die hij zou spelen bij de
totstandkomingg van de Unie van Utrecht. Hoogeveen had sinds 1564 als
pensionariss van de stad Leiden gediend, waarvoor hij zijn
werkzaamhedenn als advocaat aan het Hof van Holland opzij had gezet.
Inn 1575 was hij tot curator van de Leidse universiteit benoemd en droeg
hij,, in opdracht van Oranje, vooral zorg voor de financiële en juridische
opbouww van de nieuwe universiteit. In het jaar van zijn dood zou hij
betrokkenn zijn bij het zoeken naar een juridische verantwoording van de
aanbiedingg van de Tioge overheid' van Holland en Zeeland aan de Prins
vann Oranje, als opmaat tot de verlating van Filips II een jaar later. Van
zowell Hoogeveen als Casembrood kon worden verwacht dat zij het
Leidsee godsdienstgesprek op rechtmatige wijze zouden afwikkelen en dat
zijj bovendien het godsdienstgesprek in dienst van het algemene welzijn
zoudenn plaatsen. 10
Alvorenss het godsdienstgesprek van start kon gaan, deed zich nog
éénn praktisch probleem voor: de kerk van de Faliede Bagijnen was
nauwelijkss toegerust voor een openbaar godsdienstgesprek. De
stadstimmermann Theunis Cornelisz. moest er aan te pas komen om een
77
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podiumm te bouwen en de (kerk)banken op zodanige wijze te herschikken
datt een groot publiek de besprekingen kon bijwonen.11 Het kleine
academiegebouww kreeg dan ook een 'groote menichte burgeren' 12 te
verwerken,, inclusief de bijna voltallige Leidse magistraat. Bovendien
zullenn er ook veel predikanten bij het godsdienstgesprek aanwezig zijn
geweest.. De Leidse hoogleraar theologie en veldpredikant van Oranje,
Guillaumee de Feugueray uitgezonderd, blijven zij anoniem. Ook de
namenn van de twee notarissen, die reeds bij de voorbesprekingen vanaf 7
aprill 1578 aantraden, zijn onbekend. De geschiedschrijving heeft de
schijnwerperss steeds gericht op de hoofdrolspelers, Crusius en
Coornhert. .

Woede e
D ee commissarissen Hoogeveen en Casembroot zagen zich in Leiden
voorr de taak gesteld leiding te geven aan de besprekingen en bovendien
elkee vorm van 'ongeschicktheyt' naar aanleiding van de besprekingen te
voorkomen..
Dit vereiste een grote mate van onverstoorbaarheid,
gezienn de spanningen waarmee het debat was omgeven. Zolang de
commissarissenn hun kalmte wisten te bewaren, bleef een evenwichtige
voortgangg van het godsdienstgesprek mogelijk. Dit kwam vervolgens de
rustt buiten de poorten van het Leidse academiegebouw ten goede. Met
eenn ordelijk en eerlijk debat hoopten de Staten potentiële onrustzaaiers
eenn directe aanleiding tot protest te ontnemen.
Err ging dan ook heel wat vooraf aan de woede-uitbarsting van de
commissarissenn tijdens de voorbesprekingen van het debat. Tot het
uiterstee getergd beschuldigden zij Coornhert ervan onrust te willen
stokenn onder het volk.14 Een paar dagen later verluidde het dat de Staten
vann mening waren dat Coornhert 'schisma inder kercken' veroorzaakte. 13
Dee commissarissen schrokken er niet voor terug hun ongenoegen over
hett gedrag van Coornhert tot uiting te brengen, ook al gingen zij daarbij
hett bestek van het debat te buiten. Zelfs dreigde aantasting van hun
111
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statuss van onpartijdige arbiters. Mogelijk kwam de ferme taal van de
commissarissenn voort uit irritatie. Of probeerden zij Coornhert met
hardee woorden weer in het gareel te krijgen? Voor de commissarissen
woogg zwaar dat het godsdienstgesprek volgens een vooraf bepaalde
opzett van de grond zou komen. Dit zou een uitkomst garanderen die de
positiee van de gereformeerde kerk kon schragen. Met het oog op deze
doelstellingg achtten de commissarissen enig verbaal geweld toegestaan
zodraa duidelijk werd dat Coornhert zich niet goedschiks zou plooien
naarr de orde van het debat.
Voorr Coornhert bestond er geen twijfel over: de besprekingen in
Leidenn verwerden van disputatie tot inquisitie. Zijn pamflet Vande
LejdtscheLejdtsche disputatie warachtigh verhael, uitgegeven in 1583, is één lange
variatiee op dit thema. Het is lastig Coornhert ongelijk te geven. De
predikantenn Crusius en Donteclock waren verantwoordelijk voor de
opzett van de besprekingen. Zij wilden debatteren op basis van een reeks
algemenee kwesties, waarbij sprake zou zijn van een strikte rolverdeling
tussenn de partijen. Het zou telkens aan Coornhert zijn om een standpunt
contracontra de predikanten in te nemen, waarop deze laatsten hem in het debat
opp de knieën zouden dwingen door korte metten te maken met zijn
(tegen)argumentatie.. Coornhert had zichzelf, als oppomns, veel meer
vrijheidd toebedacht. Vanzelfsprekend probeerde hij te voorkomen dat de
predikantenn hem in de hoek dreven.
Ditt laat onverlet dat Coornhert in zijn pamflet een uiterst
partijdigee visie op de gang van zaken in Leiden presenteerde. In grote
lijnenn luidde zijn verhaal dat de commissarissen (ingefluisterd door de
predikanten)) hem weliswaar klem hadden gezet, maar dat dit niet had
kunnenn verhinderen dat hij uiteindelijk - bij de gratie Gods - als
overwinnaarr huiswaarts keerde. Coornhert was een hachelijk avontuur
aangegaann en als door een goddelijk wonder gered. Inderdaad ging
Coornhertt in Leiden een ongelijke strijd aan. Hij liet zich echter niet
doorr zijn tegenstanders overrompelen. Coornhert beet van zich af en
provoceerde,, manoeuvreerde en manipuleerde en hield zich allerminst
aann
de
gemaakte
afspraken.
Kortom,
hij probeerde
het
godsdienstgesprekk volledig naar zijn hand te zetten, en niet zonder
succes,, hetgeen al snel de woede opwekte van de commissarissen.
'Enn ick en wil geen menschen tot heren over mijn ghelove lyden',
sprakk Coornhert verontwaardigd tegen het einde van de debat. 16 Deze
woordenn zouden als motto kunnen gelden voor zijn pamflet. Hij
presenteerdee het debat aan zijn lezers als strijd tussen goed en kwaad,
tussenn geloofsvrijheid en geloofsdwang. Een reeks aantekeningen in de
166
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margee van de tekst moesten de le2er op het goede spoor zetten bij het
duidenn van het verslag, dat slechts deels bestaat uit de officiële acta van
hett debat. Coornhert beschikte niet over een volledig overzicht van de
actaa van de besprekingen, omdat hem op sommige dagen inzicht in deze
stukkenn werd geweigerd. Dat was onder andere het geval toen het debat
reedss tijdens de voorbesprekingen in een ruzie dreigde uit te monden. 17
Waarr nodig vulde Coornhert de acta dan ook aan met de aantekeningen
('notulen')) die hij 's avonds, na afloop van de besprekingen, in zijn
logementt maakte of de aantekeningen ('memoriën*) waarop hij tijdens
hett debat zijn betoog had gebaseerd. In de kern vormden deze stukken
eenn goede weerslag van de gang van zaken tijdens het debat, aldus
Coornhert,, hoewel hij enige kleine wijzigingen bij het 'spreken inde
penne'' niet kon uitsluiten. Ook gaf hij toe dat zijn geheugen 'niet alte
vast'' meer was. 18
Dee moderne lezer van Vande Ijsydtsche disputatie moet rekening
houdenn met een partijdig en daardoor onbetrouwbaar verslag. Omdat dit
pamflett het enige beschikbare verslag van het Leidse godsdienstgesprek
bevat,, moet een meer evenwichtige visie op het debat noodgedwongen
opp basis van dit document worden geformuleerd. Het traktaat bestaat
voorr een groot deel uit de acta van de besprekingen, die dagelijks door
dee drie aanwezige notarissen werden geautoriseerd. 19 Coornhert heeft dit
formelee verslag voorzien van kritisch commentaar, dat gemakkelijk van
dee acta kan worden onderscheiden, en daarnaast heeft hij leemtes gevuld
mett een meer persoonlijk verslag. Deze Vrije' verslaglegging zal zeker tot
enigee vertekening hebben geleid, maar het is onwaarschijnlijk dat
Coornhertt zich niet aan de feiten heeft gehouden. In 1583, toen
Coornhertss pamflet werd gedrukt en verspreid, waren de acta van het
debatt nog in het bezit van de Staten en vermoedelijk ook van de
predikanten.. Bovendien konden vijf jaar na dato nog altijd velen getuigen
vann de gang van zaken in Leiden, die immers openbaar was geweest.
Coornhertt zal zich er voor hebben gehoed openlijk, in een gedrukt werk,
pertinentee leugens of verdraaiingen te verkondigen.
Hett pamflet van Coornhert laat juist vanwege diens streven naar
eenn helder overzicht van 'de feiten' (vandaar de incorporatie van de acta)
eenn tweede lezing toe. Tussen de regels door dringt zich een ander
verhaall aan de lezer op. Zijns ondanks gaf Coornhert in zijn pamflet te
kennenn dat hij zich in Leiden niet bepaald als een betrouwbare
gesprekspartnerr had opgesteld. Al in de voorbesprekingen bleek dat hij
177
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zijnzijn eisen nogal eens om strategische redenen bijstelde. Bovendien week
hijhij tijdens het debat af van vooraf gemaakte afspraken. De preliminaire
onderhandelingenn hadden aanleiding gegeven tot een scherp conflict
overr de 'partije ende ordre' van het debat. Deze onopgeloste controverse
bepaaldee het verdere verloop van het godsdienstgesprek. Het belang van
hett vinden van een juiste 'orde' voor de besprekingen werd onderstreept
inn de taakstelling aan de commissarissen. Zij moesten zorgdragen voor
'tbeleyt'' van de besprekingen die in ieder geval 'ordentlick' moesten
wordenn afgewikkeld.20
Dee onderhandelingen voorafgaand aan het Leidse godsdienstgesprek
duurdenn een week, van 7 tot 14 april. Van enige onderbreking wordt
geenn melding gemaakt, dus er moet zeven dagen lang zijn gesproken
overr de 'voet, forme ende maniere' van het aanstaande debat. Deze
besprekingenn vonden in besloten kring plaats.21 Van meet af aan waren
tweee notarissen aangesteld om de besprekingen te notuleren. Zowel de
predikantenn als Coornhert mochten een notaris van hun gading
aanwijzen.. Ook tijdens de voorbesprekingen spraken de partijen 'inde
penne',, hetgeen het gewicht van hun woorden moet hebben verzwaard.
Dee acta konden immers na afloop van het debat in druk worden
uitgebracht.. Over afspraken hieromtrent valt niets terug te lezen in het
verslagg van Coornhert. Voorlopig dienden de acta een meer onmiddellijk
doel.. 's Ochtends ontvingen de partijen de notulen van de dag tevoren
terr ondersteuning van hun verdere betoog. 22
Hett meningsverschil tussen de predikanten en Coornhert betrof
aanvankelijkk de gang van zaken tijdens het Delftse godsdienstgesprek.
Dee Staten hadden op gezag van de predikanten verordonneerd dat in
Leidenn de status quaestionis van het Delftse debat zou worden
gehandhaafd.. Dit was ruim van tevoren aan de betrokken partijen en de
inwonerss van Leiden kenbaar gemaakt. 23 In Delft was over de status
200
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quaestionisquaestionis geen overeenstemming bereikt. Tenminste, de partijen dachten
hierr naderhand verschillend over. 24 Het conflict kwam in Leiden snel aan
hett licht. De commissarissen begonnen de voorbesprekingen namelijk
mett de vraag naar de oorsprong van de controverse en het verloop van
hett debat tot dan toe.
Crusiuss en Donteclock legden in dit conflict de meest
consequentee houding aan de dag. In Delft hadden zij een drietal thema's
voorgesteld,, te weten de kenmerken van de ware kerk, de
rechtvaardigingsleerr en het leerstuk van de vrije wil. De predestinatieleer
hieldenn zij daarbij nog als extra onderwerp achter de hand. Over deze
kwestiess wensten zij 'generalijck' te spreken, waarbij een reeks van
subthema's,, op onpartijdige wijze geformuleerd, de nodige gespreksstof
moestt aanreiken. In de correspondentie met Coornhert, voorafgaand aan
hett Leidse debat, hadden zij deze keuze nogmaals bekrachtigd en in
Leidenn stelden zij dezelfde status quaestionis voor. Dat Het weinig ruimte
voorr onduidelijkheid. Coornhert, daarentegen, zwalkte. Evenals in Delft
steldee hij voor in vervolg op zijn eerste brief aan Tilius te debatteren. Hij
gingg echter aan de inhoud van deze brief voorbij en wilde aan de hand
vann de leerstukken van de rechtvaardiging, predestinatie en het
ketterdodenn zijn bewering gestand doen dat 'die kercken volgende ende
gelovendee die leere Calvini ende Bese, geen ware kercken en zijn'.25 In
zijnzijn brief aan Tilius had hij deze thema's slechts aangestipt. Nu stelde hij
zee centraal. Meer nog: het ketterdoden wilde hij als eerste ter sprake
brengen. 26 6
Hett heeft er alle schijn van dat Coornhert zich al op de eerste dag
vann de preliminaire besprekingen realiseerde dat hij in een fuik terecht
wass gekomen. De predikanten waren in Leiden oppermachtig en op
basiss van de status quaestionis die zij voorstelden, viel voor hem geen eer te
behalen.. Zijn voorstel als eerste het ketterdoden ter discussie te stellen
wass een regelrechte provocatie en leverde geen constructieve bijdrage
aann de voortgang van de besprekingen. Ook Coornhert had zich immers
tee houden aan de bepaling van de Staten dat het Delftse debat als
uitgangspuntt zou dienen voor de besprekingen. In Delft was over het
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ketterdodenn niet gesproken, noch noemde Coornhert deze kwestie in
zijnzijn briefwisseling met Tilius kort daarna.27
O pp de tweede dag van de besprekingen, 8 april 1578, was de sfeer
all om te snijden. De predikanten 'verwonderden' zich over Coornherts
themakeuze.. Zij suggereerden dat hun tegenstander probeerde onder het
voorgenomenn debat uit te komen door een 'zijpad' te kiezen. Bovendien
beschouwdenn zij het ketterdoden als een politiek onderwerp ('politijcxe
questie'),, waar zij zich niet in wilden mengen. 28
Naa deze verrassende wending in de besprekingen raakte het
conflictt steeds meer gecompliceerd. Het zwaartepunt verschoof van de
'voet'' naar de 'forme ende maniere' van het godsdienstgesprek. Daarbij
wass het van groot belang uit te maken wie in het debat zou aantreden als
respondensrespondens en voor wie de rol van opponens zou zijn weggelegd. Coornhert
wildee niet in de verdediging worden gedrukt en weigerde zich door de
predikantenn de wet te laten voorschrijven. Als reden voerde hij aan dat
hemm de status van 'aenlegger' of 'bestrijder' (opponens) toekwam." Hij was
immerss degene die de aanval tegen de predikanten had geopend!
Dezee kwestie omtrent de 'partije' woog zwaar, zo mogelijk nog
zwaarderr dan het meningsverschil over de status quaestionis. Wie namelijk
alss opponens aantrad, kon de besprekingen sturen. De opponens zette de
toonn van het debat en kon ervoor kiezen een bepaald aspect van de
bewijsvoeringg van de respondens ter discussie te stellen. De respondens
moestt zich verbinden aan een zekere stelling, die hij tegen de
argumentenn van de opponens staande moest houden. Zijn beweegruimte
wass aanzienlijk meer beperkt. Wat Crusius en Donteclock in Leiden
beoogden,, zou overigens een variant op dit grondplan blijken. Coornhert
mochtt opponeren, maar kreeg niet de vrijheid zelf te bepalen welke
kwestiee ter discussie zou worden gesteld. Dat bepaalden de predikanten
aann de hand van de status quaestionis. Coornhert zou telkens een stelling
krijgenn voorgelegd, waarmee hij al dan niet kon instemmen. Pro of
contra,, dat was zijn keuze. Wanneer Coornhert in de aanval wilde gaan,
moestt hij bewijzen aanvoeren voor zijn oppositie. Deze argumentatie
zouu vervolgens door de respondenten, Crusius en Donteclock, worden
weerlegd. .
Hett debat omtrent de status quaestionis was nauw verweven met de
onenigheidd over de rolverdeling in het godsdienstgesprek. Coornhert
wildee als opponens aantreden, maar meende dit alleen naar behoren te
kunnenn doen wanneer de predikanten openlijk Calvijn en Beza als hun
"" Coornhert aan Tilius, 11 maart 1578, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45.
Ibidem, [12r],
2929
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leermeesterss erkenden. De algemene status quaestionis die de predikanten
voorstelden,, bood hem geen enkel aanknopingspunt. Al in zijn eerste
brieff aan Tilius had Coornhert zijn kritiek expliciet gericht op 'alle
kerckenn wekker leeraren de Geneefsche, ofte calvyniaensche, oock
besanischee leere ende schriften voor de ware leere achten'. 30 In de weken
voorafgaandd aan het Delftse godsdienstgesprek had dit voornemen zich
vertaaldd naar een status quaestionis waarin Coornhert uitdrukkelijk de
legitimiteitt van de leer, van de prediking en van de kerk van de navolgers
vann Calvijn en Beza ter discussie stelde.31 Opnieuw verwees Coornhert
naarr deze opzet. 32
Crusiuss en Donteclock wilden geen partijstrijd voeren en
weigerdenn zich op te werpen als pleitbezorgers van de leer van Calvijn en
Beza.. Het verweer van de predikanten tegen Coornherts plan het
ketterdodenn bovenaan de agenda te plaatsen, liet daarover geen
misverstandd bestaan. Coornhert had zijn voorgenomen optreden als
opponentt kracht willen bijzetten door te verwijzen naar Beza's beroemde
traktaatt Traite de 1'autorité du magistrat en la punition des hérétiques?1 Hij
citeerdee Beza als volgt: 'Ende nochtans wie ist die niet en siet, dat so die
magistraett dissimuleert ende zijn devoir niet en doet, soot de sake
vereyschet,, dat daer wt volcht een groot peryckel ende openbare ruvne
vandee kercke?' 34 Coornhert borduurde hier lustig op voort: '[...] want
hett misverstandt int navolgen van sulcken leere, maect des magistraets
handenn meestendeel roodt aent onnosel bloedt vande ware lidtmaten
Chriss ti'.35 De predikanten beweerden dat zij het doden van ketters nooit
haddenn voorgestaan, 'gelijck sy oock by Calvinum en Besam die generale
propositiee niet gelesen en hebben'. 36 Coornhert beschuldigde de
predikantenn van lafheid. Zij zouden geen kleur durven bekennen in de
wetenschapp dat het volk, dat 'den wonde van sulcken leere noch
draghendee met smerten', hun denkbeelden zou afwijzen.37
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Waarr Coornhert hoopte de predikanten te kunnen dwingen partij
tee kiezen in een uiterst gepolariseerd debat, probeerden de predikanten
zelff juist boven de tegenstellingen uit te stijgen. Zij verdedigden immers
niett de leer van Calvijn en Beza, maar de algemene christelijke leer. Hun
statusstatus quaestionis was in neutrale bewoordingen gesteld en ging netelige
kwestiess bewust uit de weg. Met betrekking tot de rechtvaardigingsleer
steldenn de predikanten voor eerst te inventariseren waarin nu precies de
geschilpuntenn tussen de partijen lagen. Ook de overeenkomsten wilden
zijj uitdrukkelijk benoemen. Dit liet ruimte tot velerlei vormen van
nuancering.. Uit de deelonderwerpen bij dit hoofdthema blijkt voorts dat
dee predikanten een debat over de toegerekende rechtvaardigheid uit de
wegg wilden gaan. Liever brachten zij voor het voetlicht hoe zij dachten
'vandenn handel der heylichmakinge oft nieuwicheydt des levens'. 38 Een
dergelijkee onderwerpkeuze liet ruimte voor aansluiting bij het
gedachtegoedd van Coornhert.
Inn zijn verslag van de onderhandelingen in Leiden Het Coornhert
dee reactie van de predikanten en de Staten op zijn onvoorspelbare gedrag
grotendeelss onbelicht. Naar eigen zeggen ontbraken hem hiertoe de
nodigee acta en persoonlijke aantekeningen. 39 Coornhert moet echter op
grotee weerstand zijn gestuit en het laatste restje krediet waarover hij nog
beschikte,, definitief hebben verspeeld. Naarmate de onderhandelingen
vorderden,, breidde hij zijn eisen steeds verder uit. D e voorbesprekingen
haddenn zich ontwikkeld tot een machtsspel, waarin Coornhert de druk
opp de Staten en de predikanten in snel tempo opvoerde. Waar hij
aanvankelijkk nog instemde met twee tegenstanders, eiste hij in een later
stadiumm van de onderhandelingen dat één van de predikanten zou
wordenn Svtgemunstert'. 40 Dat zou een ongelijke strijd voorkomen. Ook
eistee hij dat hem iedere ochtend een 'extract of copie autentijcq' van de
notulenn van de vorige dag zouden worden geleverd, zoals eertijds was
toegezegd.41 1
Datt Coornhert niet al te sterk stond, blijkt uit het feit dat hij
noodgedwongenn zijn eisen matigde in het conflict over de status
quaestionis.quaestionis. De manier waarop hij deze stap terug deed, was illustratief
voorr zijn aanmatigende, zelfs brutale wijze van onderhandelen. Met
dédainn voor de twee jonge mannen die tegenover hem stonden, sprak
Coornhert:: 'Entlijck, omme immers na mijn cleyn vermogen die
Godtlickee eere, der menschen heyl, ende des gemeen-lants rust te
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voorderen,, ben ick noch te vreden die voors. smeken vant ketterdooden,
endee predestinatie ter zijden te stellen, tot dat dese ionge ministers wat
ouderr int verstandt der selver stucken gheworden sullen zijn'.42 Het
leeftijdsverschill met de predikanten zou een terugkerend thema zijn in de
besprekingen.. Coornhert hoopte respect af te dwingen voor zijn 'grijze
haren'' en sympathie te kweken voor zijn achtergestelde positie. De
jeugdigee predikanten waren immers nog Versch van memorie'.43
Tott slot probeerde Coornhert op 13 april 1578 een kopie te
bemachtigenn van de opdracht van de Staten aan de commissarissen,
waarinn volgens hem de status quaestionis en de wijze van disputeren lagen
vastgelegd.. Na een week van onderhandelen had hij het pleit nog altijd
niett gewonnen. Met het oog op de dreigende impasse was één van de
commissarissenn al op 10 april 1578 naar Den Haag vertrokken om advies
inn te winnen bij de Staten.43 Dit deed de spanning verder oplopen. De
predikantenn hadden liever gezien dat het meningsverschil rond de status
quaestionisquaestionis werd voorgelegd aan de Leidse universiteit. De geleerden
aldaarr konden immers bepalen welke artikelen het beste zouden dienen
'tott stichtinge der toehoorders ende ontdeckinge der waerheyt'.46 De
commissarissenn lieten de universiteit echter links liggen. Door
ruggespraakk te houden met de Staten, onderstreepten zij hun politieke
mandaat. .
Dee commissarissen bleven bij hun weigering Coornhert openheid
vann zaken te geven over hun opdracht van de Staten. Het ligt voor de
handd dat de partijdige stellingname van de Staten, weerspiegeld in de
nauwee samenwerking met de predikanten, in dit stuk niet onverhuld was
gebleven. 477 Coornhert stuurde er juist op aan de Staten als partijdig te
ontmaskeren,, waarmee hij het fundament onder de disputatie zou
wegslaan.. Hoewel de uitkomst van het godsdienstgesprek met de keuze
vann de status quaestionis en de rolverdeling tussen opponens en respondent tweee kwesties waarin de commissarissen een belangrijke stem hadden inn belangrijke mate vooraf kon worden bepaald, was een openlijk
partijdigee opstelling van de Staten vanzelfsprekend taboe. Zij dienden te
zorgenn voor evenwicht opdat de waarheid onbelemmerd zou kunnen
zegevieren.. Niettemin zagen de commissarissen zich gedwongen hun
machtswoordd te laten gelden om het conflict met Coornhert de kop in te
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drukken.. Uit de officiële opdracht van de Staten, waaraan zij hun gezag
ondeenden,, maakten zij één bepaling openbaar. De parrijen werden
geachtt 'ordentlijck', 'stichtelijck'en uitsluitend 'wter H. Schriftueren' te
handelenn en te spreken. 48 Met dit gebod van de Staten was tijdens de
besprekingenn iedere verwijzing naar de leer van Calvijn en Beza
uitgesloten. .
Dee commissarissen kozen voor de confrontatie met Coornhert.
O pp zondag 13 april 1578, de laatste dag van de voorbesprekingen, werd
Coornhertt een ultimatum gesteld. Over de ordonnantie van de Staten
bleekk geen discussie meer mogelijk. Het lot van de disputatie lag nu in
handenn van Coornhert, van wie de commissarissen nog diezelfde dag
explicietee instemming met het voorschrift van de Staten vereisten.
Volgenss de commissarissen hield het verbod op het gebruik van teksten
vann Calvijn en Beza verband met de overtuiging van de Staten dat
Coornhertt erop uit was verdere scheuring binnen de kerk te
veroorzaken. 499 Coornhert opperde dat hij de geschriften van Calvijn en
Bezaa wilde inzetten om aan te tonen dat deze verwarde theologen
zichzelff op vele punten tegenspraken, hetgeen de autoriteit van hun
geschriftenn teniet zou doen. 50 Het belang van de mogelijkheid Calvijn en
Bezaa te citeren was echter fundamenteler. Wanneer deze mogelijkheid
Coornhertt werd ontzegd, kon hij de predikanten Crusius en Donteclock
niett langer op een specifieke leer vastpinnen (bij gebrek aan theologische
geschriftenn van hun hand). Dat maakte volgens Coornhert ieder debat
onmogelijk. .
Naa rijp beraad besloot Coornhert alsnog - met grote tegenzin - in
dee bepaling van de Staten toe te stemmen. Veel keuze had hij niet. Naar
eigenn zeggen werd hij door twee vrienden geadviseerd zijn verzet te
staken.511 Wanneer Coornhert zijn eer hoog wilde houden, was er voor hem
inderdaadd geen weg meer terug. Ook al beschouwde hij het debat als een
'ghemuylbandee disputatie' en als voorbode van de gewetensdwang die hij
vreesdee 'al hier oock als tot Geneven te sullen comen', Coornhert wilde
niett de indruk wekken dat hij te laf was om de confrontatie met de
predikantenn aan te gaan.52 Achteraf verklaarde hij dat uitsluitend zijn
kruistochtt tegen de gewetensdwang zijn toetreding tot het Leidse
godsdienstgesprekk had gemotiveerd ('deenige oorsaecke [...] mijns
cornstess tot Levden*).33 Desondanks had hij het thema van het ketterdoden
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pass in de allerlaatste fase van de besprekingen als troef naar voren
geschoven.. In de lange voorgeschiedenis van het Leidse godsdienstgesprek
wass de kwestie zelfs amper aangeroerd. Kortom, met terugwerkende
krachtt reduceerde Coornhert zijn inzet tot één strijdpunt, waarmee hij de
controversee in letterlijke zin tot een zaak van leven en dood maakte.
Eenn retorische duiding van het optreden van Coornhert tijdens de
voorbesprekingenn in Leiden, veronderstelt dat hij een bepaald resultaat
wildee bereiken door het emotioneel beladen onderwerp van het
ketterdodenn aan de orde te stellen. Inderdaad hoopte Coornhert de
predikantenn op deze manier alsnog in het nauw te drijven. Hoe anders kon
hijj de Staten en het aanwezige publiek nog overtuigen van de valse leer van
dee predikanten, nadat hem de mogelijkheid was ontzegd zijn belangrijkste
boodschap,, zoals geformuleerd in het traktaatje Rfdene, in Leiden uit te
dragen?? Daarmee is niet gezegd dat Coornherts strategische manoeuvres
kunnenn worden gekarakteriseerd als oppervlakkig effectbejag, want het is
niett uitgesloten dat hij zich oprecht zorgen maakte over de komst van een
'Geneefschee inquisitie'. Hij gaf deze kwestie echter buitenproportioneel
veell aandacht, waarbij hij de predikanten bovendien bij voorbaat schuldig
bevond. .
Hett vraagstuk van het ketterdoden was niet meer dan een afgeleide
vann het veelomvattende probleem van de kerkelijke verdeeldheid. Volgens
Coornhertt kon geloofsdwang niet uitblijven, wanneer een valse kerk de
statuss van publieke kerk kreeg toebedeeld. Deze kerk zou haar
machtspositiee — die immers niet vanzelfsprekend was - vroeg of laat
moetenn afdwingen. Vooralsnog lukte het Coornhert echter niet concrete
aanwijzingenn te vinden voor een dreigende inquisitie in Holland. 54 Sterker
nog,, de predikanten namen uitdrukkelijk afstand van iedere gedachte aan
geweld. .

Wanorde e
Opp maandag 14 april 1578 kwam het Leidse godsdienstgesprek eindelijk
vann de grond. 35 Speculaties omtrent de voortgang van de preliminaire
besprekingenn hadden inmiddels een week lang in de stad de ronde
kunnenn doen. De belangstelling voor het debat raakte hierdoor steeds
meerr wijdverbreid. Coornhert sprak dan ook terecht, en enigszins
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omineus,, van 'desen nu wijtberuchten handel'. 56 Uit de acta van de
besprekingenn valt op te maken dat het debat binnen het tijdsbestek van
éénn dag een behoorlijke diepgang wist te bereiken. Op het eerste ge2icht
verliepp het debat vlotter dan op grond van de voorbesprekingen mocht
wordenn verwacht. Toch heerste er in Leiden nog altijd ernstige wanorde.
Dezee hield verband met het gebrek aan overeenstemming tussen de
predikantenn en Coornhert over de status quaestionis en de onderlinge
rolverdelingg in de besprekingen. De kracht van een godsdienstgesprek
lagg juist in het feit dat zij een geordende gedachtewisseling moest zijn.
Zolangg de orde van het debat niet vanzelfsprekend was, viel een
evenwichtigee voortgang van de besprekingen met een gezaghebbende
uitkomstt als resultaat niet te verwachten.
Uitt Coornherts verslag valt niet op te maken welke status quaestionis
officieell werd vastgelegd. Kort na aanvang van de besprekingen
suggereerdee hij zelfs dat de predikanten gaandeweg een aantal
propositiess uit hun mouw schudden en dat zij hadden geweigerd een
statusstatus vast te stellen.57 Dit moet als kwaadsprekerij worden beschouwd,
wantt het is alleszins aannemelijk dat de status quaestionis van de
predikantenn door de commissarissen was aangenomen. Coornherts status
quaestionis,quaestionis, waarin de leer van Calvijn en Beza centraal stond, had het
immerss in de preliminaire gespreksronde niet gehaald. Een van de
commissarissenn verzorgde de proloog tot het godsdienstgesprek en zal
daarinn de status quaestionis hebben uiteengezet. Het is veelzeggend dat
Coornhertt de woorden van deze commissaris uit zijn verslag wegliet.
Tijdenss het disputeren wilde hij niet door een status worden gehinderd en
achteraff probeerde hij zijn recalcitrante houding te verdoezelen door het
bestaann van een status geheel en al te ontkennen.
Datt de gemoederen in het Leidse academiegebouw inderdaad al
hoogg opgelopen waren, bewijst de beslissing van de commissarissen tot
eenn verbod op het houden van een proloog door de partijen. Dit was bij
hett disputeren gebruikelijk teneinde de posities van de twee partijen voor
dee start te markeren. De commissarissen achtten dit echter te riskant en
leiddenn zelf met enkele woorden het debat in. Crusius werd vervolgens
gevraagdd voor te gaan in gebed, wat hij volgens Coornhert 'seer
devotelyck'' deed.58 Toen Coornhert en de predikanten hun plaatsen op
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hett podium innamen, viel het stil in de zaal. De aanwezigen luisterden
'begeerlyckk met stille zwijghen' toe.39
Tijdenss de ochtendzitting kwam het debat moeizaam op gang.60
Coornhertt en Crusius manoeuvreerden omzichtig. Niet eerder hadden zij
inn het openbaar tegenover elkaar gestaan. De aanwezigheid van publiek
zorgdee aanvankelijk voor terughoudendheid bij de disputanten. Ook was
dee rolverdeling in het godsdienstgesprek nog altijd onduidelijk. Beide
partijenn eigenden zich het initiatief toe, en weigerden zich te laten
strikkenn voor een debat dat de tegenpartij entameerde. De partijen
draaidenn om elkaar heen, terwijl de ergernis aan weerszijden groeide.
Uiteindelijkk was het Coornhert die toehapte. Crusius bracht hem ertoe
zijnzijn afwijzing van de door de predikant ingebrachte kenmerken van de
waree kerk toe te lichten. Daarmee accepteerde Coornhert feitelijk de rol
vann respondens, die Crusius hem had toebedacht.
Crusiuss voerde als eerste het woord. 61 De commissarissen schoven
hemm naar voren als de 'aanvoerder' van het debat. Hij sprak niet op
persoonlijkee titel, maar uit hoofde van zijn functie als predikant. In de
actaa staat Crusius aangeduid met de letter 'M' voor minister. Van meet af
aann was duidelijk dat de predikant het meningsverschil met Coornhert
wildee temperen. De status quaestionis schreef voor dat allereerst over de
'waree sichtbare kercke Godes' zou worden gesproken. De eerste quaestio
luiddee Svelc dat sy geweest de forme vande ware apostolische sichtbare
kercke'.622 Crusius gaf een beschrijving van de zichtbare kerk ten tijde van
dee apostelen waarin ook Coornhert zich volledig moet hebben kunnen
vinden.. Aan Coornhert was nu de beurt om zich pro of contra deze
'stelling'' van Crusius uit te spreken. Stap voor stap zou Crusius zijn
tegenstanderr proberen mee te slepen naar een zo ver mogelijk stadium
vann consensus. Coornhert was hier niet van gediend. Het duurde niet
langg of hij gaf te kennen weinig te voelen voor een socratisch leergesprek
('Socraticoo more'). Hij reageerde geïrriteerd en onderstreepte
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voortdurendd dat hij geen kleur zou bekennen in zaken Svaer af ick geen
questiee en hebbe ghemoveert'. 64 Eerst moesten de predikanten maar eens
mett bewijzen komen, aan de Schrift ontleend, voor hun beweringen.
Daarbijj verloor Coornhert uit het oog dat een respondens niet naar eigen
believenn zijn standpunten kon uitdragen, maar alleen toestemming had te
reagerenn op de argumentatie van de opponens.
Crusiuss maakte Coornhert duidelijk dat hij in het debat de
gespreksonderwerpenn zou voorschrijven, 'daer op wy dan houden dat
Coornhertt behoort ja ofte neen te segghen'. 66 Hij liet zich niet van de
wijss brengen door de inbreng van zijn tegenstander die — geheel los van
dee status quaestionis - het onderscheid tussen de zichtbare en onzichtbare
kerkk toelichtte. 67 Crusius hield voet bij stuk en uiteindelijk gaf Coornhert
zichh gewonnen. Crusius onderscheidde twee kenmerken van de ware
zichtbaree en 'wel geformeerde' kerk, te weten de 'predicatie ende suyver
apostolischee leere' en 'het recht gebruyc der sacramenten'. Beide zaken
warenn volgens de Schrift door Christus zelf ingesteld opdat zijn ware
kerkk kon worden herkend. 68 Ter afsluiting van de ochtendzitting
reageerdee Coornhert op deze stelling van de predikanten met een
tweeledigee 'bewijsvoering'.
Zijnn wijze van argumenteren moet de predikanten bekend in de
orenn hebben geklonken, want in de schriftelijke polemiek met de
predikantenn had Coornhert op dezelfde wijze geprobeerd zijn
tegenstanderss klem te zetten. 69 Zo droeg hij ten eerste aan dat in de
oudtestamentischee kerk van de joden van veel misbruiken sprake was
geweest,, 'sulcx dat so wel in den leere, als inde ceremoniën of wterlijcke
gebare,, bywylen inde kercke der joden vande roppe des hooffts totte
voetsooienn niet gesonts en is gheweest'. 70 Toch was de joodse kerk een
waree uiterlijke kerk geweest. Coornhert illustreerde dit beeldend aan de
handd van het leven van Christus. Christus, de Waarheid zelve, had zich
inn de kerk van de joden laten besnijden, wat haar status als ware kerk
bezegelde.. Tegelijkertijd had binnen de joodse kerk de leugen op
zodanigee wijze de overhand gekregen dat Christus door diezelfde joden
wass vermoord. Hier was dus sprake van een ware kerk, hoewel de
predikingg van de ware leer ontbrak.
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Alss tweede argument tegen Crusius voerde Coornhert aan dat
dienss kenmerken geen zekerheid ('gewisheydt') konden bieden omtrent
dee ware uiterlijke kerk. Vele kerken meenden immers de ware leer en de
juistee toediening van de sacramenten voor te staan. De predikanten
zoudenn dus de ene duistere kwestie met de andere bestrijden.71 Hier
bediendee Coornhert zich van een bekend sceptisch argument, dat zich de
vraagg stelt naar een criterium om de voorgestelde criteria te toetsen.72 Bij
gebrekk aan een dergelijk criterium worden de voorgestelde criteria
onbruikbaarr geacht omdat zij geen uitsluitsel kunnen geven in een
bepaaldee kwestie. Hiermee is overigens niet gezegd dat Coornhert een
principieell sceptische denkwijze aanhing. 73
Inn de middag werkte Coornhert zijn argumentatie verder uit,
waarbijj hij de status quaestionis opnieuw omzeilde. D e woede van de
predikantenn en de commissarissen moet zijn gevoed door een terloopse,
maarr venijnige verwijzing van Coornhert naar de actuele godsdienstige
situatie.. Zo zou het de predikanten ontbreken aan de juiste criteria om
mett zekerheid te stellen dat hun kerk een ware uiterlijke, 'wel
geformeerde'' kerk zou zijn in tegenstelling tot de katholieke, doperse en
luthersee kerken. Iedereen riep immers 'Templum Domini, Templum
Domini,, by ons is Christus, die suyvere leere ende trecht ghebruyc der
sacramenten',, zodat verwarring was ontstaan over deze uiterlijke
kenmerkenn en zij niet als criteria voor de ware uiterlijke kerk konden
fungeren.744 De predikanten weerden deze beschuldiging af door te stellen
datt deze kwestie niet aan de orde was. D e actuele godsdienstige situatie
deedd niet terzake. Het ging er immers om of in het algemeen een
zichtbaree kerk aan haar prediking van de apostolische leer kon worden
herkend. 733 De predikanten probeerden terug te keren naar het eigenlijke
gespreksthema,, maar dreigden de controle over de besprekingen steeds
verderr te verliezen.
Inn hoofdlijnen probeerden Crusius en Donteclock op deze eerste
enn laatste dag van volwaardig disputeren Coornherts argumentatie te
weerleggenn door in formele (scholastische) zin een onderscheid te maken
tussenn vorm en substantie van de ware uiterlijke kerk. De joodse kerk
Ibidem. .
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mochtt dan wel naar de vorm haar imperfecties hebben gehad, naar de
inhoudd bleef zij een ware zichtbare kerk Gods 'om des verbonts Gods
willee mitten joden gemaect'. Een ware zichtbare kerk Gods behoefde dus
geenn Svelgestelde ende wel gheformeerde' kerk te zijn. Het begrip
Vare'' moest in dit verband volgens de predikanten dus niet worden
uitgelegdd als 'welgesteld', maar had betrekking op het feit dat 'aldaer den
warenn God zijne wterlijcke diensten gestelt hadde, waer mede hy zijn
volckk van andere natiën hadde onderscheyden'. Wanneer de predikanten
echterr spraken over de leer als kenmerk van de (ware) zichtbare kerk,
dann had dit alleen betrekking op een kerk met een 'wel gestelde forme
diee daer naer Gods woort behoort te zijn'.77 Zoals een school of een stad
konn worden beoordeeld aan de hand van uiterlijke kenmerken als een
goedd schoolreglement of een goed wettenstelsel, kon volgens Crusius
ookk een goede, ware kerk herkend worden aan haar uiterlijke
kenmerken. .
Coornhertt wilde juist debatteren over het wezen, de 'substantie'
vann de ware kerk, niet over haar uiterlijke vorm. Hij wees de subtiele
redeneringg van de predikanten van de hand en stelde, met een zekere
minachtingg voor de zojuist tentoongespreide finesses, dat hij overtuigd
wass dat 'een kercke, een ware kercke is, al waer hij oock ghedeformeert'.
Sterkerr nog: indien men in oudtestamentische tijden met de boodschap
vann de predikanten op zoek was gegaan naar de ware kerk, had men de
kerkk te Jeruzalem niet voor de ware aangezien, omdat deze immers de
waree leer ontbeerde. De predikanten hielden met hun redeneerwijze dus
gelovigenn van de enige, ware kerk af. Coornhert kon de predikanten
echterr niet klein krijgen, want zij stemden, tot zijn ergernis, opnieuw met
hemm in. Ook volgens de predikanten was de joodse kerk een ware kerk
geweestt en kon een gedeformeerde kerk toch een ware kerk zijn, op
voorwaardee dat het onderscheid tussen vorm en substantie overeind zou
blijven. .
Dezee technische wijze van argumenteren was voor Coornhert
moeilijkk af te troeven. De voorwaardelijke instemming van de
predikantenn met zijn als provocatief bedoelde observaties omtrent de
joodsee kerk, zorgde er voor dat hij zich monddood en onschadelijk
gemaaktt voelde. Hij kon slechts hopen dat de fijnzinnige argumentatie
vann de predikanten voor het publiek te ingewikkeld zou zijn, zodat zijn
meerr boude beweringen alsnog zouden beklijven. Het betoog van
Coornhertt steunde echter nog op een tweede pijler. De bewering van
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zijnn tegenstanders dat de prediking van de ware leer en de juiste
toedieningg van de sacramenten als kenmerken van de ware, zichtbare
kerkk moesten worden beschouwd, had hij niet alleen met een verwijzing
naarr oudtestamentische tijden, maar eveneens op sceptische wijze
proberenn te weerleggen. Zo beweerde Coornhert dat deze kenmerken
zelff niet eenduidig waren en daarom niet als criteria voor de ware,
zichtbaree kerk konden fungeren. Het ontbrak immers aan een criterium
omm deze kenmerken te toetsen opdat grotere overeenstemming kon
wordenn bereikt over de precieze aard van deze kenmerken. In hun
weerwoordd toonden de predikanten dat hun debatteervaardigheden zich
niett beperkten tot het formeel logische vlak. Ook zij wisten het Leidse
publiekk te boeien met argumenten die tot de verbeelding spraken en die
appelleerdenn aan het gezonde verstand.
Dee predikanten pareerden Coornherts sceptische aanval met een
verdedigingg van de ultieme kenbaarheid van de ware leer. Ondanks de
grotee onenigheid over de juiste interpretatie van de Bijbel en de leer van
dee sacramenten, verwierpen zij de opvatting dat 'die ware ende ghesonde
leeree niet en soude connen claerlijck bekent werden, ende dat die schrift
soo duyster zijn soude dat het onmogelijck waer die recht te verstaen om
diee kerc daer door te kennen'. 79 De predikanten haalden niet alleen
bijbeltekstenn aan om hun mening te onderbouwen, maar verwezen ook
naarr een prent van Coornhert die inmiddels enige bekendheid moet
hebbenn genoten. Op deze kopergravure had Coornhert weergegeven hoe
Lutherr met een fakkel, het licht van de Schrift, 'de duysternisse der
onwetenschapp in het pausdom' had verdreven. 80 De predikanten wilden
hiermeee aantonen dat ook Coornhert van mening was dat het de mens
mogelijkk was licht te werpen op de goddelijke leer. Coornhert ontkende
niett dat Luther veel ernstige dwalingen in de pauselijke kerk had belicht,
maarr dit betekende zijns inziens geenszins dat Luther de weg had
gewezenn naar de ware leer.81
Coornhertt beklemtoonde voortdurend het onvermogen van de
meestee mensen om de ware leer te kennen. Dit was te wijten aan 'die
duysterheytt (...) inden menschen ooghen' en niet aan de Schrift die
'claerr is te verstaen'. 82 Opnieuw stemden de predikanten volledig met
Coornhertss zienswijze in. Diens woorden konden immers in
overeenstemmingg worden gebracht met hun stelling dat voor een
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enkelingg de leer goed te begrijpen is. Coornhert had zelfs expliciet
gesteldd dat hij niet van oordeel was dat niemand de ware leer kon
kennen.. Hij liet zich echter niet uit het veld slaan door de verzoenende
houdingg van de predikanten en bleef in sterk antithetische bewoordingen
hamerenn op het verschil tussen 'die clare zonne' van de Schrift en de
'duysteree fackelen' van het menselijke verstand. Hiermee wilde hij
suggerenn dat de predikanten het menselijke verstand te hoog inschatten.
Hunn benadering van het geloof was hem te academisch. Coornhert trad
hierr in het voetspoor van een lange reeks critici van geleerde theologen. 83
Dee duizenden commentatoren van de Heilige Schrift toonden volgens
Coornhertt met hun werk aan dat zij er vanuit gingen dat de Schrift op
zichzelff genomen niet helder was, hetgeen Coornhert fel bestreed. Indien
zijj van het tegendeel waren uitgegaan, deden zij immers overbodig werk.
Coornhertt probeerde aldus de redeneerwijze van de predikanten in een
kwaadd daglicht te stellen, maar dreef daarbij alsmaar verder af van de
feitelijkee uitspraken van de predikanten.
Dee predikanten bleven bij hun mening dat de ware leer voor
sommigenn kenbaar was, ondanks herhaalde scepsis van Coornherts kant,
diee beweerde dat het gemakkelijker was ontkennend, dan bevestigend te
sprekenn wanneer de leer in het geding was. Uiteindelijk wisten de
predikantenn zich uit het drijfzand van deze discussie te bevrijden door
Coornhertt op pragmatische gronden terecht te wijzen. Zij stelden dat
overr ieder geloofsartikel in het verleden wel was getwist, maar dat dit niet
konn betekenen dat men hierom alle zekere kennis omtrent de leer
categorischh moest uitsluiten. De ontkenning van de goddelijkheid van
Christuss door Arius had ook niet tot gevolg gehad dat in het algemeen
twijfell was ontstaan over de goddelijke natuur van Christus. Indien het
onmogelijkk zou zijn tot ware kennis omtrent de leer te komen, zou
Coornhertt bovendien ook moeten twijfelen aan zijn eigen standpunten.
Ookk zou de Heilige Schrift geen enkele praktisch nut meer hebben,
terwijll deze volgens de predikanten toch ter verlichting van de mens
doorr de Heilige Geest was ingegeven. Kortom, de predikanten bleven bij
hunn standpunt dat de ware leer kenbaar was en wel degelijk tot kenmerk
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vann de ware kerk kon dienen. De Heilige Schrift kon immers worden
gebruiktt als toetssteen van de ware leer.
Crusiuss sloot deze eerste dag van besprekingen af met een gevoel
vann tevredenheid. Coornherts bewijsvoering was afdoende onschadelijk
gemaakt.. De predikant concludeerde dan ook 'dat die twist die tusschen
velenn is om der Schriftueren ende mitsdien om der kercke gantschelijck
niett en bewijst dat die leere niet en soude zijn het mercteken der
kercken'. 844 Coornhert had in de ogen van Crusius als respondent zijn zaak
niett hard kunnen maken. Toch was het nog maar de vraag of werkelijk
vorderingenn waren gemaakt in het debat. Crusius mocht zich dan wel
presenterenn als de winnaar in deze eerste ronde van het debat, zijn
tegenstanderr had hij nog lang niet voor het debat zelf weten te
(over)winnen.. De volgende dag bleek hoe fragiel de orde van het debat
nogg altijd was.

Afrekening g
Dee gang van zaken tijdens de eerste dag van het Leidse
godsdienstgesprekk stemde Coornhert uiterst ontevreden. De predikanten
haddenn hem weten te strikken voor een debat over de kenmerken van de
zichtbaree kerk.85 Dit was volgens Coornhert een kwestie geweest van
'hartt dringhen', waarbij de predikanten ver buiten hun boekje waren
gegaan.. Hij meende dat de predikanten als respondenten (Verweerders')
hett initiatief aan hem hadden moeten overlaten. Nog altijd beschouwde
Coornhertt zichzelf als de opponent ('aensegger').86 Als zodanig had hij
eenn debat willen entameren waarin hij zou aantonen dat de leer van
Calvijnn en Beza in hoofdzaken vals was, met alle gevolgen van dien voor
dee status van de gereformeerde kerk.87
Coornhertt reageerde niet alleen geërgerd op het dreigende
faillissementt van zijn plannen, ook maakte hij zich zorgen. Alle bravoure
tenn spijt, bleek hij zelfs tamelijk onzeker. Crusius en Donteclock golden
alss academische zwaargewichten, wat Coornhert ongetwijfeld vrees moet
hebbenn ingeboezemd. Het disputeren viel hem zwaar. Coornhert achtte
zijnn geheugen te zwak om 'puntelijck' te antwoorden op het grote aantal
44

Coornhert, l rande l^eydtsche disputatie, [28v].
Ibidem,, [29r]. D e predikanten hadden de vraag naar de kenmerken van de ware
kerkk te berde gebracht en 'door der commissarisen beleedt' zag Coornhert zich
gedwongenn daarover verder te disputeren.
Coornhertt hanteerde zowel de term 'aenlegger' als 'aensegger'.
Coornhert,, I rande Leydtsche disputatie, [28v]-[29r].

154 4

argumentenn dat Crusius de vorige dag had ingebracht. Ook zou zijn
verstandd te traag zijn om meteen van wal te steken met een minutieuze
weerleggingg van Crusius' argumentatie. Daar had hij meer tijd voor
nodig.. Immers, zo stelde Coornhert, hij was niet zo vertrouwd met de
materiee als de predikanten. De kwestie was hem zelfs 'gheheel raeu'.
Ditt nu lijkt overdreven. Hoewel Coornhert de academische achtergrond
mistee die hem ervaring en souplesse had kunnen bijbrengen in het
debatterenn en hoewel zijn leeftijd hem mogelijk parten heeft gespeeld,
kann zijn zelfbeklag deels ook strategisch worden geduid. Hij
verontschuldigdee zich als het ware vooraf voor de eigenwijze koers die
hijj zou gaan varen. In het algemeen hoopte hij te 'scheyden wt die
duysterheydtt van mijn ende alder menschen vernuft, ende doort blijven
indenn woorden Christi te comen tot het hemelsche licht vande
waerheydtss kennisse'. 89 Daar konden zijn 'geleerde' tegenstanders het
meee doen. Impliciet velde Coornhert met deze uitspraak een
vernietigendd oordeel over het 'academische' debat tot dan toe. Voorts
hooptee hij natuurlijk met zijn beklag bij het publiek een gevoelige snaar
tee raken.
Aann vechtlust ontbrak het Coornhert niet. De avond tevoren had
hijj zich in zijn logement gebogen over zijn aantekeningen bij het debat
tott dusver en een aanvalsplan beraamd. Hij stelde zich voor de volgende
dagg een tweeledig doel. Ten eerste wilde hij afrekenen met Crusius'
verdedigingg van de leer als kenmerk van de ware kerk en ten tweede
stondd hem voor ogen het volgende te bewijzen:
DatDat wt Arent Cornells^, eyghen woorden moste volgen, dat die Roomsche kercke die
wareware kercke ware, ende die calviniaensche kercke geen kercke, maer niet dan een
scbaduwe,scbaduwe, twelc nu het principaelste stuck was, dat ick voorghenomen hadde te
bewijsen,bewijsen, oock deerste oorsaeke van alle dese disputatien so tot Delft als tot 'Leyden
begonnenbegonnen pijnde.

Alduss zou Coornhert in het openbaar de zo gelaakte boodschap van zijn
eerstee geschrift aan Tilius herhalen. De prijs daarvoor was hoog.
Moedwilligg nam hij afstand van het godsdienstgesprek en bruuskeerde hij
dee autoriteit van de commissarissen.
Hett Leidse academiegebouw was nog voller dan op de eerste dag
vann het godsdienstgesprek. Coornhert sprak zelfs over 'meenich hondert
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mannen'..
Tijdens de besprekingen moeten zich dus nog vele
belangstellendenn bij het stadhuis hebben gemeld om een toegangskaan te
bemachtigen.. Het publiek stond een spektakelstuk te wachten, want
Coornhertt zou in anderhalf uur tijd toewerken naar een grandioze
apotheose,, die al zijn voorgaande manoeuvres in de schaduw kon stellen.
Hijj liet zich nu werkelijk niets meer gelegen liggen aan vooraf gemaakte
afspraken,, terwijl de ergernis over Coornherts optreden bij de
predikantenn en de commissarissen een hoogtepunt bereikte.
D ee beurt was aan Coornhert om als eerste het woord te voeren.
Tott een goed gefundeerd weerwoord aan de predikanten kwam hij echter
niet.. Wel nuanceerde hij met een aantal korte opmerkingen zijn
uitsprakenn van de vorige dag omtrent de kenbaarheid van de ware leer.
All snel stapte Coornhert over naar het tweede deel van zijn betoog, dat
dee discussie over de oudtestamentische kerk van de joden betrof. Nu was
hett moment gekomen om de eindaanval in te zetten. Door te stellen dat
dee joodse kerk, hoewel gedeformeerd, toch in substantie als ware kerk
konn worden beschouwd, hadden de predikanten volgens Coornhert zijn
'hooftsakee ende voorstel' bevestigd, namelijk 'dat die gereformeerde
kercken,, welcker leeraren Calvini ende Bese leere ghelovende, die den
volckee leeren, gheen ware kercken en zijn'.93
Zonderr schroom had Coornhert nu de namen van Calvijn en Beza
latenn vallen, tot woede van commissarissen. Deze grepen dan ook
onmiddellijkk in, 'my bitter toe grauweden als of ick teghen die schoone
conditienn die sy my int camerspel [de besprekingen omtrent de status,
M.R.]] hadden doen bewilligen, gesondicht hadde'. De commissarissen
gavenn Coornhert te verstaan dat hij bij de Staten in ongenade dreigde te
vallen,, nu hij de autoriteit van de regering openlijk verachtte. Ook de
Leidsee hoogleraar theologie, D e Feugueray, mengde zich in de
controversee en deed zijn beklag bij de commissarissen. De Fransman had
zoo goed als niets van de besprekingen kunnen volgen, maar had wel zijn
orenn gespitst toen hij Coornhert de namen van Calvijn en Beza hoorde
uitspreken.. Coornhert sprak de hoogleraar in diens moedertaal toe,
waarnaa deze er het zwijgen toe zou hebben gedaan. In zijn verslag wekte
Coornhertt graag de indruk dat zijn 'superieure' talenkennis hem
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tegenoverr de professor een zeker overwicht had gegeven. Na dit incident
richttee hij zich overigens uitsluitend tot de commissarissen. 94
Coornhertt verdedigde zich door te stellen dat hij niet geciteerd
hadd uit de geschriften van Calvijn en Beza, maar slechts hun namen had
genoemd.. Dit was hem door de commissarissen nooit verboden.
Wanneerr dit alsnog zou gebeuren, was hij voornemens uit Leiden te
vertrekken.. De woedende commissarissen bleken
aanvankelijk
onvermurwbaarr en Coornhert maakte aanstalten te vertrekken door zijn
Bijbell alvast onder de arm te nemen. Met groot gevoel voor drama greep
hijj naar zijn baard en verkondigde luid dat hij zich te oud achtte om zich
nogg met een onzeker en partijdig debat als het Leidse in te laten.95 De
commissarissenn voelden zich onder grote druk gezet, met name door
Coornhertss beschuldigingen van partijdigheid. Het publieke karakter van
hett Leidse godsdienstgesprek werkte onder deze omstandigheden in het
voordeell van Coornhert. In het bijzijn van zoveel toehoorders durfden
dee commissarissen niet in te grijpen.96 Zij stonden Coornhert alsnog toe,
voorr de duur van de zitting, de namen en de leer van Calvijn en Beza te
noemen. 977 Coornhert zou deze gelegenheid met beide handen aangrijpen.
Aann de hand van het voorbeeld van de joodse kerk had Coornhert
dee door de predikanten voorgestelde kenmerken van de ware kerk
proberenn te ontkrachten. Vervolgens hadden de predikanten erkend dat
dezee kerk gold als 'ware kercke nade substantie, maer niet nade forme'. 98
Coornhertss argumentatie omtrent de joodse kerk kan worden
beschouwdd als het paard van Troje. In eerste instantie diende zijn
redeneringg de lopende discussie; in deze slotfase van het debat ontpopte
dezee zich echter als wapen tegen de gereformeerde kerk. Coornhert
redeneerdee als volgt: indien de joodse kerk een ware kerk kon zijn,
hoewell gedeformeerd (aldus de predikanten), dan kon datzelfde gelden
voorr de gedeformeerde kerken in de Nederlanden. De katholieke,
dopersee en lutherse kerken waren in dit verband al door Coornhert
genoemd.. O m aan te tonen dat juist de gereformeerde kerk géén ware
kerkk kon zijn, moest Coornhert echter nog dieper graven. De kern van
dee discussie bleek uiteindelijk gelegen in een historische analyse van het
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begripp 'substantie van de leer'. Binnen welke kerk had deze in de loop
derr eeuwen gestalte gekregen?
Dee predikanten hadden betoogd dat ondanks de verdorven vorm
vann de joodse kerk, de aanwezigheid van de 'substantie der leere' moest
wordenn verondersteld. Deze kerk was daardoor in wezen een ware kerk.
Dee predikanten citeerden de woorden van Christus, Svant die salicheydt
iss wten Joden' 100 , en opperden dat binnen de joodse kerk ook de
ceremoniënn 'in haer substantie' intact waren gebleven. Deze getuigden
immerss aan de gelovigen van de ware kerk Gods. 101 Coornhert echter
ontkendee in zijn slotbetoog dat de substantie van de leer in de joodse
kerkk gelegen was geweest 'als die Christum dode'. De joodse kerk kon
volgenss hem onmogelijk aanspraak maken op de substantie van de leer
('hett principaelste stuc vande leere'), omdat zij Christus, 'den eenighen
hoecsteenn ende fundament', had verworpen. 102 In zijn definitie van de
substantiee van de leer redeneerde Coornhert strikt vanuit een historisch
perspectief: :

WantWant ie boude het principaelste stuc vande leere te %ijn kennisse des eenigen waren
Gods,Gods, ende dat Jesus is Christus, dats die beloofde Messias, vanden wekken Godt
doordoor Mqysen, ende door allen Propheten heeft ghetuycht ende bevolen datmen hem sal
horen,horen, ende aennemen, opten wekken oock alle patriarchen gesien, ghebouwet, ende
ghehoopt,ghehoopt, ende alle van desen geestelijcken steen gedroncken, ende van dit broodt de
HemelsHemels oft man, een selve spijse ende dranck ghegeten ende ghedroncken hebben.103
Omm te voorkomen dat de predikanten zouden beweren dat met deze
argumentatiee de substantie van de leer alsnog tot kenmerk van de ware
kerkk was verheven, stelde Coornhert dat de joodse kerk, hoewel zij de
substantiee van de leer ontbeerde, toch een ware kerk was geweest. Pas nu
konn Coornhert veilig overgaan naar het toepassen van zijn redenering op
dee katholieke kerk.104
Omm de continuïteit van de ware leer binnen de katholieke kerk aan
tee tonen, zag Coornhert zich gedwongen te zoeken naar een tijdloze
factorr in de geschiedenis van de kerk. Hiermee kwam hij gevaarlijk dicht
bijj de redenering van de predikanten, die naar universele kenmerken
haddenn gezocht. Het onderscheid van de predikanten tussen vorm en
substantiee maakte het voor Coornhert nog moeilijker zich van de
1000
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predikantenn te onderscheiden. Het voorbeeld van de joodse kerk had
Coornhertt op weg geholpen, maar kon hem geen overtuigende
overwinningg op de predikanten brengen. Hiertoe was het nodig een
historischee redenering op te zetten waarin de eenheid van de kerk als
onbetwistee premisse werd gehanteerd. Al sprekende gaf Coornhert een
blauwdrukk van de ware uiterlijke kerk zoals hij deze voor ogen had:
DieDie principaelste stucken vande leere ende openbare belijdinge vandien, begrepen inde
tivaelftivaelf articulen des geloofs is noch al vander apostokn tijden af gebleven byde
KoomscheKoomsche kercke, oock mede die rechte leere vande drievuldicheyt, ende meer andere
dergederge lijeken, insgelijx die substantie (...) vanden dope.105

Ondankss alle misbruiken van de katholieke kerk, had deze de substantie
vann de ware kerk behouden, 'ghelijck als duysent ponden schuyms maer
eenn greyntghen gouts in sich hebbende, geen macht en heeft om dat gout
inn schuim te veranderen'. De gereformeerde kerk kon volgens Coornhert
onmogelijkk met deze ware, katholieke kerk worden geïdentificeerd.
'Wantt dat een is en mach geen twe zijn, ende mach daer oock geen twiste
inn komen so lange die eenheyt blijft'. Met andere woorden: de
gereformeerdenn hadden zich buiten de traditie van de ware kerk
geplaatst.. Coornhert probeerde de predikanten naar alle kanten toe de
pass af te snijden. Indien zij zouden willen beweren dat zij niet naar de
vorm,, maar wel naar de substantie één waren met de katholieke kerk, dan
hadd Coornhert zijn repliek klaar. Hoe konden zij in dat geval beweren
zowell gedeformeerd, als gereformeerd te zijn?106
Volgenss Coornhert kenden de predikanten hun kerk dus een
anderee substantie toe dan de substantie van de katholieke kerk. Hiermee
haddenn zij tweedracht gezaaid en Christus als het ware van twee brulden
voorzien,, Vande welcke deen leelijck, ende ghedeformeert, maer dander
schoonn ende ghereformeert sy'. Coornhert verfoeide deze 'dubbelde
echt'' van Christus, zoals hij ook verafschuwde dat de predikanten door
hett oprichten van hun kerk twee verschillende 'lichamen' van Christus
haddenn gecreëerd. Dit strookte volgens Coornhert in het geheel niet met
dee Schrift. In alsmaar dwingender en feller bewoordingen werkte
Coornhertt naar de climax van zijn betoog toe: 'moet (...) niet nootlijck
volghenn wt sulck voorgaende segghen der ministèren selve, (...), dat der
ministèrenn kercke een valsche kercke sonder substantie sy, te weten
indenn schijn een gereformeerde, maer inder waerhevdt een wesentlose
endee schaduwelijcke kercke?'. De katholieke kerk kende de substantie
Ibidem,, [31v].
Ibidem,, [31v]-[32r].
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vann de ware kerk, maar niet de vorm; de gereformeerde kerk was naar de
vormm een kerk, maar ontbeerde de substantie. Aldus zei Coornhert, op
triomfantelijkee toon, had hij zijn voorstel aan Tilius waargemaakt en
bewezenn dat de gereformeerde kerk geen kerk was.107
Inn het verslag van Coornhert valt vervolgens te lezen dat Crusius
'sichh [began] te ontsitten, blosende wangen te gecrijgen [en] een vreemt
gelaett aen te nemen'. 108 Coornhert had zijn verklaring bij de hand.
Crusiuss zou geheel en al zijn verstomd in de wetenschap dat Coornhert
dee overwinning had binnengehaald. Vandaar dat Donteclock zijn plaats
moestt innemen, maar ook hij bracht - nog altijd volgens Coornhert weinigg zinvols te berde. 'Al denckende, hoestende ende bremmende' en
'all hompelende ende stompelende' sprak hij anderhalf uur lang 'inde
penne',, wat betekent dat nog altijd werd genotuleerd. 109 Coornhert gaf de
inhoudd van Donteclocks betoog echter niet weer in zijn eigen verslag,
maarr volstond met de mededeling dat de zitting om elf uur 's ochtends
werdd geschorst na een gebed van Crusius.
Omdatt de acta van deze zittingsdag ontbreken, is de reactie van
Donteclockk op Coornherts flagrante schending van de orde van het
debatt onbekend. 110 Meer dan een jaar na dato zouden de predikanten de
interpretatiee van Coornhert proberen recht te zetten. Crusius had niet
mett de mond vol tanden gestaan, maar hij had Coornhert niet goed
begrepen,, waardoor zijn repliek de kern van de zaak miste en
Donteclockk zich genoodzaakt had gezien in te grijpen.111 Deze laatste
hadd Coornhert om opheldering gevraagd en was vervolgens aan het
woordd gebleven. Coornhert had het de predikanten dus wel degelijk
moeilijkk gemaakt. Het laat zich aanzien dat Crusius in woede was
ontstokenn en daarna moeite had gehad zich op het debat te blijven
concentreren.. In ieder geval staat vast dat de predikanten Coornhert
1077
1088

Ibidem, [32r],

Ibidem.
Ibidem, [32r]-[32v].
1100
Ibidem, [30r].
Coornhert,, Sendt-brief, 259r. In antwoord o p een brief van Coornhert stelden de
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Dewijlee nu hij Donteclock int spreken was, so begeerde Arnoldus dat hy voortgaen
soude'. .
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wilder»» antwoorden, ook al was diens betoog los komen te staan van de
beoogdee status quaestionis. Dit verrast, gezien de formele stellingname van
dee predikanten tot dan toe. Hier wreekte zich het openbare karakter van
hett godsdienstgesprek. Nu Coornhert zijn aanval had gelanceerd, kon
eenn tegenaanval niet uitblijven, op straffe van gezichtsverlies. Wat het
weerwoordd van de predikanten ook is geweest, voor Coornhert stond
inmiddelss vast dat hij met zijn tegenstanders had afgerekend.

Exit t
Naa afloop van de ochtendzitting op de tweede dag van de besprekingen
inn Leiden verkeerde Coornhert in een overwinningsroes. De predikanten
haddenn geprobeerd hem in het nauw te drijven, zo veronderstelde hij,
maarr het was tevergeefs geweest. Hij had zich niet laten inperken door
dee opgeworpen status quaestiotiisy maar zich de vrijheid toegeëigend de
gereformeerdee kerk in het openbaar voor schijnkerk uit te maken. De
commissarissenn hadden niet durven ingrijpen uit vrees hun partijdige
positiee kenbaar te maken. Zelfs hadden zij Coornhert — weliswaar onder
drukk en slechts voor de duur van de ochtend — toestemming gegeven de
namenn van Calvijn en Beza in de mond te nemen. Ook mocht hij
verwijzenn naar hun leer.11- Met deze toezeggingen boden de
commissarissenn Coornhert voldoende ruimte voor een publieke aanval
opp de gereformeerde kerk. Een slechtere uitkomst van de besprekingen
haddenn zij moeilijk kunnen bedenken.
Dee aanwezigheid van een grote menigte toehoorders versterkte de
positiee van Coornhert in het debat. Dit buitte hij ten volle uit. Het
griefdee de commissarissen in het bijzonder dat hij Voorden volcke'
inzagee in de opdracht van de Staten (de zogenaamde 'commissie' aan de
commissarissen)) had geëist.
Vermoedelijk heeft Coornhert op de
vroegee ochtend van 15 april met deze eis willen afdwingen dat hem de
mogelijkheidd werd gegund de namen van Calvijn en Beza te noemen.
Zijnn strategie had succes. Blijkbaar gaven de commissarissen liever toe
aann Coornhert dan dat zij hun 'partijdige' opdracht openbaar maakten.
Datt neemt niet weg dat de commissarissen Coornhert zijn brutale gedrag
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Ibidem, [29v]. Coornhert maakte een strikt onderscheid tussen het noemen van de
leerr van Calvijn en Beza en 'het allegeren van hare schriften'. Dit laatste was hem
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1133
Ibidem, [32v].
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hoogstt kwalijk namen. Hij chanteerde hen als het ware terwijl het volk
toekeek,, hetgeen zij zagen als miskenning van hun autoriteit.
Opp deze tweede dag van het debat kwam het opnieuw tot een
confrontatiee tussen Coornhert en de commissarissen. Na de schorsing
vann het debat stuurde Coornhert daar moedwillig op aan. In de middag
wass het zijn beurt om te reageren op de woorden van Donteclock. Het is
dee vraag of Coornhert daar nog veel heil in zag. Het was immers
twijfelachtigg of hij een tweede keer buiten de status quaestionis om zou
kunnenn gaan. Het academiegebouw was nog vol nieuwsgierige
toehoorderss toen Coornhert de commissarissen in de middagpauze
verzochtt hem toestemming te geven ook in de middagzitting de namen
vann Calvijn en Beza te noemen. Zo niet, dan wilde hij uit Leiden
vertrekken.. Zocht hij wellicht een manier om Leiden met opgeheven
hoofdd te verlaten? De commissarissen reageerden furieus en dreigden de
Statenn kond te doen van Coornherts weigering hun bevel te
gehoorzamen.. Daarop deed deze uitvoerig zijn beklag over de gang van
zakenn in Leiden. Zelfs betichtte Coornhert de commissarissen van
partijdigheid.. 'Men dringt my hier te handelen tegen luyden die hem op
mijnn ansegghen niet en willen partijen maken tegen haer selfs schrijven'.
Hett ware beter wanneer hij 'dese ongheschicten handel' verliet, zo
concludeerdee Coornhert. 114
Eenn volgepakt academiegebouw wachtte bij de start van de
middagzittingg vergeefs op de terugkomst van Coornhert. Er ging zelfs
eenn bode uit naar zijn logeeradres, maar Coornhert zelf had inmiddels
plaatss genomen in de beurtschuit naar Haarlem.
Achteraff zou Coornhert beweren dat de commissarissen hun zoekactie
inn scène hadden gezet om het vertrek van Coornhert vervolgens als
vluchtt te duiden. D e afloop van het Leidse godsdienstgesprek gaf
aanleidingg tot veel geroddel. Coornhert beklaagde zich daarover, maar
droegg tevens het zijne bij aan de publieke beeldvorming. Zo bracht hij de
actaa van het godsdienstgesprek in omloop, aangevuld met
handgeschrevenn velletjes commentaar ('glosen'). In dit commentaar
verdoezeldee hij dat hij op alle mogelijke manieren de regels van het debat
hadd geschonden. Hij had de besprekingen zo gemanipuleerd dat hij zijn
zegjee kon doen en vervolgens was hij uit Leiden vertrokken. Naderhand
presenteerdee hij zich als slachtoffer. Dat hij zichzelf had weten te redden
uitt de klauwen van de predikanten en de commissarissen was een kwestie
vann geluk geweest. Coornhert koos voor het perspectief van de kleine
Davidd versus de machtige Goliath. Hiermee hoopte hij de publieke
1,44
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opiniee in zijn voordeel te beïnvloeden, maar verspeelde hij zijn krediet bij
dee predikanten en de Staten. Het Leidse debat zou de genadeslag
betekenenn voor wat nog restte aan wederzijds respect en vertrouwen.
Anderhalff jaar later was de controverse nog altijd niet geluwd. In
augustuss 1579 opende Coornhert opnieuw de aanval door middel van
eenn gepeperde 'sendtbrief aan Crusius en Donteclock. 11 Deze 'nyeuwe
aenvechtingee der kercke' circuleerde in handschrift, en wellicht ook in
druk.. Het stuk was in ieder geval onder een breed publiek bekend. '[...]
Daerr over veel een glorieren hebben', berichtte de Dordtse predikant
Vann der Corput aan Crusius.116 Het weerwoord van de predikanten was
kortee tijd later minstens zo fel en compromisloos. Beide partijen hielden
onverminderdd vast aan hun interpretatie van de gebeurtenissen in
Leiden.. De welles-nietes-discussie tussen Coornhert en de predikanten
naarr aanleiding van de afloop van het Leidse godsdienstgesprek had zich
inmiddelss aanmerkelijk verbreed. De predikanten zouden de Staten
volgenss Coornhert 'draconische bloedt-wetten' voorschrijven ter
ondersteuningg van een politiek van gewetensdwang. In Leiden hadden
Crusiuss en Donteclock deze voornemens nog verborgen; de predikanten
durfdenn immers niet openlijk in te stemmen met de leer van Calvijn en
Beza.. Toch illustreerde het Leidse godsdienstgesprek de snode plannen
vann de predikanten, aldus Coornhert. De commissarissen hadden hun
onpartijdigee status te grabbel gegooid, hetgeen het ergste deed vrezen
voorr de godsdienstpolitiek van de Staten.
Crusiuss en Donteclock twijfelden aan de noodzaak van een
weerwoordd aan Coornhert. Diens commentaar op de acta van het Leidse
debat,, dat in handschrift circuleerde, hadden zij voor kennisgeving
aangenomen,, opdat van de predikanten niet kon worden gezegd dat
'eenenn dwaes meer dwasen ghemaect hadde'. 117 De 'sendtbrief die hen in
augustuss 1579 bereikte, zaaide onenigheid binnen de gereformeerde
gelederen.1188 Crusius en Donteclock zetten hun plannen niettemin door
enn schreven een uitvoerige reactie waarin zij hun woede over de
beschuldigingenn van Coornhert in ongezouten taal uitten. Coornhert
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betichttenn zij van Tiooghmoedigheydt' en 'goedt-dunckenheydt'. 119 De
predikantenn schreven niet afkerig te staan tegenover hernieuwde
inmengingg van de Staten in de controverse, maar weigerden pertinent
nogg enige woorden met Coornhert te wisselen op particuliere voet.
"Wantt wij souden 't achten teghen een oven gegaept te zijn'.120
Dee predikanten riepen de polemiek een halt toe. Deze beslissing
werdd mede ingegeven door de politiek van de Staten tegenover
Coornhert.. In de herfst van 1578 hadden de Staten Coornhert een
verbodd opgelegd om te publiceren over godsdienstige kwesties zonder
voorgaandee toestemming van de Staten.1"1 Coornhert beschouwde deze
restrictiee als regelrechte inbreuk op de gewetensvrijheid en verwachtte
vann de Staten geen toestemming tot publicatie van zijn theologische
geschriften.. De Staten zouden immers eerst zeker gereformeerde
predikantenn raadplegen over de inhoud van zijn werk.122 Dat het de
Statenn inderdaad ernst was, bewijst een oproep aan de Haarlemse
magistraatt in augustus 1579 waarin deze werd gevraagd Coornhert
nogmaalss aan de resolutie van de Staten te herinneren. 123 Ter afstraffing
vann zijn 'sendt-brief aan de predikanten kreeg Coornhert op 23 augustus
15799 opnieuw een verbod tot publicatie opgelegd door de Staten. Hem
werdd te verstaan gegeven dat hij niet langer 'by monde of by geschrifte'
ruchtbaarheidd mocht geven aan zijn kritiek op de gereformeerde kerk.
Enn daar bleef het niet bij. Coornhert moest zich in het algemeen
onthoudenn van publicaties op godsdienstig terrein 'op poene dat
andersintss sulcx daerin voorsien sal worden, als tot rust, vrede ende
conservatiee van alle goede eenigheyt binnen dese landen bevonden sal
wordenn te behooren'. In geval van overtreding zou Coornhert worden
vervolgdd als 'perturbateur vande gemeene rust'. 124
Mett het Leidse godsdienstgesprek was de controverse tussen de
Delftsee predikanten en Coornhert als landszaak verder uitgekristalliseerd.
Doorr het vroegtijdige vertrek van Coornhert uit Leiden was met het
godsdienstgesprekk geen uitkomst bereikt die - op autoriteit van de Staten

Coornhert,, Sendt-brief, 264r.
Ibidem. .
Bor,, Kederlantsche oorloghen II, boek 13, 82r-82v. Dit verbod werd uitgevaardigd in
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godsdienstgesprekk (in gedrukte vorm) in omloop te brengen. Coornhert, I 'ande
heydtscheheydtsche disputatie, 34r.
U
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Dee kwestie-Coornhert (II)
Vann pamflettenstrijd tot godsdienstgesprek

Adrianuss S af a via
Voorr de internationaal vermaarde theoloog Adrianus Saravia1 was in de
aanloopp tot het Haagse godsdienstgesprek eenzelfde rol weggelegd als
destijdss voor Thomas Tilius bij het Leidse debat. In de zomer van 1583,
ruimm vijf jaar na het roemruchte treffen tussen Coornhert en Crusius,
stuurdee Saravia aan op een volgend debat en bracht hij de Delftse
predikantenn ertoe de controverse met Coornhert in een nieuw licht te
bezien. .
Toenn Saravia in de zomer van 1582 een aanstelling als predikant in
Leidenn aanvaardde, was een volgende botsing tussen Coornhert en zijn
gereformeerdee tegenstanders reeds onvermijdelijk. Over de afloop van
hett Leidse godsdienstgesprek was tussenbeide een fel en kortstondig
conflictt uitgebarsten, dat vervolgens in almaar wisselende gedaantes
steedss opnieuw de kop opstak. Inderdaad kreeg Saravia in Holland
vrijwell onmiddellijk met Coornhert van doen. Diens giftige pamflet met
dee titel Proeve vande Nederlantsche Catechismo2 verscheen nog geen week na
Saravia'ss aankomst. Het stuk veroorzaakte grote opschudding in
gereformeerdee kring, en noodzaakte nog geen jaar later een
godsdienstgesprekk in Den Haag.
Saravia'ss komst naar Leiden was mede ingegeven door het militaire
verloopp van de Opstand. Met de dreigende opmars van Parma werd
Saraviaa in Gent de grond te heet onder de voeten. Hij zocht een veilig
heenkomenn in Leiden. Dit besluit werd overigens mede gemotiveerd

11

BWNG
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doorr de aanwezigheid van een universiteit aldaar. Saravia was een
academicus,, een theoloog die de belangrijke vraagstukken van zijn tijd
hett hoofd wilde bieden. Hij zag zich geconfronteerd met de schijnbaar
onherstelbaarr verbroken eenheid van het corpus christianum. Er heerste een
gezagscrisiss binnen de kerk en de machtsverhouding tussen kerk en staat
wass verstoord geraakt.
Hett is lastig Saravia in één zin als theoloog te duiden. Nijenhuis
typeertt hem als protagonist van een 'universeel calvinisme'.3 Dat wil
zeggenn dat Saravia moeilijk in een hokje te passen valt, waarbij Nijenhuis
aantekentt dat het zestiende-eeuwse theologische denken in het algemeen
niett klakkeloos in het licht van zeventiende-eeuwse ontwikkelingen en
patronenn moet worden bezien. 6 In zijn intellectuele biografie presenteert
hijj Saravia dan ook niet als systematisch denker. Nijenhuis beschrijft hoe
dezee theoloog, oorspronkelijk afkomstig uit Artesië, zich begaf in
kringenn van hooggeplaatste bestuurders en theologen aan -weerszijden
vann het Kanaal. Door de conflicten waarin hij verzeild raakte,
ontwikkeldee hij een theologische grondhouding waarin de apostolische
kerkk en de geschriften van de kerkvaders als belangrijke norm golden.
Hijj maakte zich bijvoorbeeld sterk voor een bisschoppelijke hiërarchie in
dee Engelse staatskerk, op basis van de vetus consuetudo^ waarmee hij de
gezagscrisiss binnen deze kerk wilde helpen bezweren.
Saraviaa stond niet bekend als dissidente theoloog. Nijenhuis
beklemtoontt dat Saravia zich in essentie bewoog binnen de marges van
dee 'continentale gereformeerde theologie'. 9 Zijn anti-pres by terianisme
wass inderdaad afwijkend, maar deze opvatting wortelde in een sterk
(kerkhistorischh besef dat in alle geledingen van het gereformeerde
denkenn kon worden teruggevonden. Voor Saravia gold dat de
hervormingg van de kerk geen afbreuk moest doen aan het streven naar
consensuss en naar harmonieuze verhoudingen tussen het wereldlijke en
kerkelijkee gezag. In de anglicaanse kerk was volgens hem in dit opzicht
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eenn aurea mediocritas bereikt. 10 Daarmee wordt Saravia niet tot
opportunist,, pragmaticus of zelfs maar 'man van het midden'.
Theologischee standpunten hoefden naar zijn mening niet te worden
opgeofferdd omwille van de eendracht. Integendeel, het fundamentele
uitgangspuntt van Saravia's denken en handelen betrof de oorspronkelijke
overeenstemmingg tussen de eenheid van de kerk en de zuiverheid van de
leer.. Alleen een zuivere, op historische leest geschoeide interpretatie van
dee leer op basis van de Schrift, zou een terugkeer naar deze eenheid
kunnenn bewerkstelligen.11 Elke theologische opvatting die het
tegenovergesteldee bereikte, werd door Saravia beschouwd als verfoeilijk
radicalisme. .
Opp aandringen van Oranje werd in de zomer van 1582 met Saravia
onderhandeldd over diens komst naar Leiden. De Prins voerde hiertoe
zelfss een persoonlijk gesprek met Saravia, die hem in tijden van grote
tegenspoedd (rond 1568) als veldprediker had gediend. De algemene
veronderstellingg was dat Saravia, als erudiet en fijnzinnig theoloog, het
wankelee evenwicht tussen kerkenraad en magistraat in Leiden zou weten
tee bestendigen. Na een periode van grote onrust (de zogenaamde
'kwestie-Coolhaes')) was in de stad behoefte aan een man die bij alle
partijenn groot respect zou weten af te dwingen. De Leidse troebelen
haddenn het godsdienstige leven in het gehele gewest ernstig ontwricht,
zodatt Saravia's komst ook buiten Leiden de nodige verwachtingen
schiep.12 2
Saraviaa zou zijn broodheren niet teleurstellen. Het duurde niet
langg voordat de provinciale synode de hulp van Saravia inriep in een
leerstelligg conflict binnen de muren van de eigen kerk. Rond de Haagse
predikantt Hieronymus Hortensius (1541-1596)13 dreigde in de loop van
15822 een rel te ontstaan. Al jarenlang werd in synodes zorg uitgesproken
overr Hortensius' visie op de justificatie- of rechtvaardigingsleer. Collegapredikantenn trokken zijn orthodoxie in twijfel. Met de publicatie van een
brieff waarin Hortensius zijn theologische denkbeelden verdedigde, dreef
dezee het conflict verder op de spits. 14 De particuliere synode van ZuidHollandd (Den Haag, juni 1583) besloot tot ingrijpen. Hortensius zou
doorr Saravia worden ondervraagd in het bijzijn van enkele leden van de
synode.. De heren spraken over de vrije wil, de predestinatieleer en,
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wellichtt het meest omstreden, de rechtvaardigingsleer. De uitkomst van
ditt Verhoor' was zonder meer gunstig voor Hortensius. Saravia deelde de
synodee mee dat Hortensius vrijuit kon gaan. Alleen op het punt van de
dubbelee predestinatie kon zijn stellingname niet in overeenstemming
wordenn gebracht met de gangbare leer. Op gezag van Saravia werd dit
doorr de vingers gezien opdat Hortensius met de kerk kon worden
verzoend. l l
Nijenhuiss wijst op de gematigde houding van Saravia in
doctrinairee aangelegenheden en zijn weinig legalistische, zelfs rekkelijke
kijkk op belijdenisgeschriften. Dit gold mede de Heidelbergse
Catechismus.. Volgens Saravia was het geen halszaak als predikanten dit
leergeschriftt niet van A tot Z onderschreven.
Zijn succesvolle
benaderingg van Hortensius kan echter niet alleen worden verklaard uit
eenn tactische toepassing van het veelgebezigde onderscheid tussen
hoofdzakenn [necessarid) en bijzaken (adiapbora) in de leer. Saravia wist de
kernn van de controverse met Hortensius bloot te leggen en de zwaarte
vann het meningsverschil tot een minimum te beperken. Hij wees
Hortensiuss op de raakvlakken van zijn gedachtegoed met de algemeen
aanvaardee leer inzake de heiliging van de mens. Kortom, hij zocht op
subtielee wijze toenadering tot Hortensius en probeerde een antwoord te
vindenn op diens kritiek.
D ee standpunten van dissidente predikanten als Hortensius konden niet
simpelwegg worden weggewuifd of getrivialiseerd. Hun achterban was
daarvoorr te groot. Scherpslijpers als de Amsterdamse predikant Petrus
Ambrosius,, de man achter het pleidooi voor de excommunicatie van
Hortensius,, kregen bij de synode uiteindelijk geen voet aan de grond. De
kwestie-Hortensiuss is een nadere analyse waard gezien de opvallende
gelijkeniss met de kwestie-Coornhert. Beide mannen kwamen in
aanvaringg met gereformeerde predikanten, waarbij zij werden uitgemaakt
voorr 'perfectisten' en 'pelagianen'. Ook vonden zowel Hortensius als
Coornhertt in de loop van 1583 Saravia op hun weg. Deze parallel maakt
duidelijkk dat kritische geluiden als die van Coornhert ook binnen de
murenn van de gereformeerde kerk te horen waren. Coornhert kan niet
wordenn beschouwd als buitenbeentje in het godsdienstige leven van zijn
tijd.. In het ecclesiologische debat had hij zich inderdaad luid en duidelijk
buitenn de kerk geplaatst, maar in het debat omtrent de rechtvaardiging
vann de mens viel veel minder gemakkelijk een duidelijke scheidslijn te
trekkenn tussen de partijen. De gereformeerde kerk, bij monde van de
155
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synode,, hoopte predikanten als Hortensius binnen de boot te houden.
Hett succes van Saravia in de kwestie-Hortensius maakte het streven naar
eenn vergelijk met Coornhert, zoals in het Haagse godsdienstgesprek, tot
eenn levensvatbare onderneming.
Evenalss Coornhert beschikte Hortensius over de gave van het
woord.. Tegenstanders van deze populaire predikant twijfelden niet aan
Hortensius'' bewering dat hij in Den Haag dagelijks preekte over zaken
diee de rechtvaardiging en predestinatie aangingen. In beeldrijke taal
probeerdee hij zijn gehoor te winnen voor zijn leer. Naar verluidt had hij
dee toegerekende genade vergeleken met een 'schottel met spijse',
waarvann de wedergeboren mens eindeloos kon blijven eten. Zolang deze
nogg niet verzadigd was, werd hem bovendien voedsel 'toegerekend' alsoff hij het reeds had genuttigd. Uiteindelijk zou onvermijdelijk het
momentt van daadwerkelijke verzadiging worden bereikt: het stadium van
volmaaktheid.. Hortensius' vaste overtuiging luidde dan ook 'dat die
menschenn hijer op erden, eene niewe creatuijr gheworden zijnde coenen
perfectelickenn onderhouden wat Godt geboeden heeft'.17 De classis van
Amsterdamm sprak schande van dit aperte 'perfectisme'. De zienswijze
vann Hortensius werd onverenigbaar geacht met de leer van de
forensischee justificatie, waarin de genade Gods de mens - die in wezen
altijdd een zondaar bleef — slechts omkleedde. Uitsluitend voor God
{coram{coram Deo) kon de gelovige zich beroepen op zijn status van zondeloze.
Ookk de predestinatieleer moest het overigens in de preken van
Hortensiuss ontgelden. Deze 'grouwlicke' leer maakte volgens hem alle
predikingg tot een 'apenspel'. 18
Mett een brandbrief aan de classis van Den Haag hoopten een
aantall Amsterdamse predikanten maatregelen tegen Hortensius af te
dwingen.. Het was volgens hen aan de Haagse predikanten om broeder
Hortensiuss tot de orde te roepen en de 'onderhoudinghe der belidenisse
deserr landen' veilig te stellen. Aldus beoogden de Amsterdammers een
eindee te maken aan de onrust binnen eigen kring. Ook tijdens preken in
Amsterdamm en Naarden had Hortensius namelijk in alle openheid zijn
denkbeeldenn verkondigd. De classis van Amsterdam gunde Hortensius
geenn enkele speelruimte. Zonder pardon werd hij gebrandmerkt als
discipell van Coornhert en Castellio. Daarbij werd zijn perfectisme
verhevenn tot theologisch principe. Er werd nadrukkelijk gewezen op de

Hilbranduss Cunaeus Phrisius en Johannes Hallius (namens de classis van
Amsterdam)) aan de classis van Den Haag, 18 juni 1582, NA, Archief van de
particulieree svnode van Zuid-Holland, (1566), 1579-1816 (Part. Svnode ZH), inv. nr.
657,, f. 79.
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'quadee consequentie' van deze leer, die een verdorven visie op
achtereenvolgenss de vrije wil, de predestinatie, de justificatie, de erfzonde
enn de werken Gods impliceerde. 19
Saraviaa koos in juni 1583 bij zijn verhoor van Hortensius voor
eenn andere aanpak. Wat het meningsverschil over de predestinatie betrof,
probeerdee hij de angel uit het conflict te halen. Wanneer de kwestie van
dee 'eeuwige verdoemenis' buiten beschouwing werd gelaten, bleek een
verzoeningg mogelijk tussen de partijen. Over de predestinatie als
'eeuwigee uitverkiezing' bestond blijkbaar geen wezenlijk verschil van
mening.. Doordat het leerstuk van de dubbele predestinatie zich in deze
periodee nog niet had uitgekristalliseerd tot centraal leerstuk in de
calvinistischee theologie, kan deze strategie van Saravia amper verbazen.
Hett leerstuk van de forensische justificatie lag aanmerkelijk gevoeliger,
maarr ook hier bood de bemiddeling van Saravia uitkomst.
Inn navolging van zijn Delftse collega's Crusius en Donteclock, die
inn 1577 reeds met Coornhert over de volmaakbaarheid polemiseerden" ,
hadd Saravia in de kwestie-Hortensius de probleemstelling kunnen
reducerenn tot een simpel meningsverschil over het tijdstip van de
vervolmakingg van de mens, namelijk nog tijdens dit aardse leven of in
hett hiernamaals. Daarmee was echter nog geen antwoord geformuleerd
opp Hortensius' suggestie dat de leer van de toegerekende
rechtvaardigheidd de innerlijke vernieuwing van de mens verwaarloosde.
Saraviaa bracht Hortensius tot het inzicht dat hij onvoldoende duidelijk
hadd gemaakt dat de rechtvaardiging van de mens geen tweeledig proces
behelsde,, maar uitsluitend voortkwam uit de toegerekende genade in
Christus.. De strikte scheiding tussen de justificatie en sanctiflcatie van de
menss was karakteristiek voor de gereformeerde leer. ] Hortensius moest
zijnn spijt betuigen over de wijze waarop hij de 'rechtvaerdichmaeckinghe'
vann de gelovige had vereenzelvigd met diens 'heijlichmaeckinghe', onder
anderee in zijn metafoor van de etende mens. Voorts betoogde hij dat het
nooitt zijn opzet was geweest een perfectistisch standpunt te
verkondigen.. Hortensius had slechts willen wijzen op het feit dat 'een
christenn mensche neffens de gherechticheijt Christi, die hem door den
gheloovee toegherekent wordt, oock de nieuwicheijt des levens moet
hebben'. 22 2
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Hett zogenaamde perfectisme bleek onlosmakelijk verbonden met
eenn bepaalde uitleg van de goddelijke genade werkzaam in de
rechtvaardigingg van de mens. De iustiüa inhaerem, die Hortensius
voorstond,, was kenmerkend voor de middeleeuwse genadeleer, die
worteldee in de leer van Augustinus en opnieuw was geformuleerd op het
conciliee van Trente. Deze doctrine schreef de rechtvaardigmaking van de
menss een onmiddellijke 'transformerende' werking toe. 23 Door het
fundamentelee onderscheid tussen (forensische) rechtvaardigmaking en
(intrinsieke)) heiliging te erkennen, nam Hortensius afstand van deze
zienswijzee en verzoende hij zich met de gereformeerde leer. De heiliging
vann de mens kwam met dit onderscheid los te staan van de
rechtvaardigheidd (genade) die hem werd toegerekend. De genade Gods
wass oneindig groot (zoals Hortensius met zijn 'schottel met spijse' had
willenn uitbeelden), maar veranderde de mens niet langer wezenlijk.
Hortensius'' perfectisme, dat toch vooral een logisch uitvloeisel blijkt van
zijnzijn genadeleer (Gods oneindige, inwerkende genade moest volgens hem
well tot volmaaktheid leiden), was met succes uitgebannen. Saravia wist
dee synode dan ook te overtuigen dat de predikant zuiver in de leer was
bevonden..
Hortensius
ondertekende
daarop
de
Nederlandse
Geloofsbelijdeniss
[Confessio Betgzca, 1561), Verwerpende
ende
detesterendee alle contrarie leeringhe, als Pelagii, Castelüonis, ende andere
derghelijcken,, die teghen den grondt der waerheijt van dese voorsz
poinctenn ende artijckelen leeren'. 24
D ee uitkomst van de kwestie-Hortensius roept de vraag op naar de
oprechtheidd van Hortensius' verklaring voor de synode. Was hij
werkelijkk overtuigd geweest van zijn gebrekkige duiding van de
rechtvaardigingsleerr of bewees hij slechts lippendienst aan een
theologischh leerstuk dat in zijn kring nu eenmaal tot orthodoxie was
verheven?? Er is voldoende reden om een zeker pragmatisme bij
Hortensiuss te veronderstellen. De synode was immers voldoende
machtigg om hem uit zijn ambt ontslaan. Saravia bood Hortensius nu de
mogelijkheidd om zonder al te veel gezichtsverlies in het reine te komen

ActaActa der provinciale en particuliere synoden II, Noord-Holland 1618-1620, Zuid-Holland 15741592.].1592.]. Reitsma en S.D. van Veen ed. (Groningen 1893) 253-254.
M c G r a t h ,, lustitia Dei, 23-91; Concilia T n d e n t u m , Decretum de iustificatione
(1547),, cap. 7: 'Non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio
interioriss hominis. [...] D e m u m unica formalis causa est iustitia Dei, non qua ipse
iustuss est, sed qua nos iustos facit, qua videlicet ab eo donati renovamur spiritu
mentiss nostrae, et non modo reputamur, sed vere iusti nominamur et sumus'. H.
Denzingerr ed., Enchiridion symbolorum. Definitionum et declarationum de rebusJidei et morum
(32ee druk; Freiburg 1963) 371.
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mett de kerkvergadering. Wat zou hem bovendien beletten om de
volgendee dag in zijn gemeente weer als vanouds perfectistische
standpuntenn te verkondigen?
Dee alledaagse praktijk van Hortensius' werkzaamheden als
zielzorgerr biedt mogelijk een andere verklaring voor zijn plooibare
houdingg op de synode. Zijn steunbetuiging aan de rechte leer liet hem bijbij gebrek aan leerstellige eenduidigheid nog voldoende
bewegingsruimtee om zijn toehoorders te wijzen op de plicht zich in te
spannenn het goede te doen. De strekking van de gereformeerde
justificatieleerr was weliswaar anti-pelagiaans: de nietige mens moest
ervann doordrongen raken dat hij zijn rechtvaardiging volledig dankte aan
eenn almachtige God. 25 Niettemin spraken ook gereformeerde theologen
overr de heiliging {sanctificatió) van de mens als een proces van innerlijke
vernieuwing.. Deze heiliging vormde echter een aparte, gelijktijdige
ontwikkelingg naast de rechtvaardigmaking.
Inn het 'gesprek' tussen Saravia en Hortensius bleef het precieze
verbandd tussen de 'rechtvaardigmaking' en 'heiligwording' van de mens
duister.. Op dit vlak bestond in de gereformeerde leer een zeker grijs
gebied,, waarin predikanten als Hortensius zelf hun weg moesten vinden.
Mett het oog op het bevorderen van het 'wei-leven' van zijn
gemeenteleden,, nam deze zijn toevlucht tot de prediking van de
inwerkendee genade. Daarmee is niet gezegd dat Hortensius een
genadeleerr op basis van goede werken voorstond, maar komt wel vast te
staann dat deze predikant een actieve rol zag weggelegd voor de
individuelee gelovige, opdat diens nieuwe leven in Christus vruchten zou
afwerpen.. Dit zullen overigens weinig gereformeerde predikanten
hebbenn aangevochten.
D ee volmaakbaarheidsgedachte werkte bij Hortensius als
antidotumm tegen de steriele leer van de toegerekende rechtvaardigheid.
Dee predikant wist dat hij zijn boekje te buiten ging - zoveel wordt
duidelijkk uit zijn gesprek met Saravia — maar wellicht zag hij geen andere
manierr om zijn toehoorders duidelijk te maken dat Gods heil toch een
directee invloed op de mens kon uitoefenen. Saravia toonde Hortensius
dee aanvaarde leer op hoofdlijnen, maar in de praktijk bleken binnen dit
kaderr verscheidene varianten mogelijk. Hortensius was over de schreef
gegaan,, maar dit weerhield Saravia niet hem opnieuw ruimte te geven de
2S2S
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belangrijkee vraag naar de doorwerking van Gods genade in het dagelijkse
levenn tot op zekere hoogte naar eigen goeddunken te beantwoorden.
Saraviaa maakte op de synode duidelijk dat het perfectisme van
Hortensiuss een kijk op de menselijke rechtvaardiging veronderstelde die
onverenigbaarr was met de gereformeerde leer. Hij riep Hortensius tot de
orde;; de predikant bleek gevoelig voor Saravia's beroep op de
uitgangspuntenn van de gereformeerde leer. In het geval van Coornhert
zouu een dergelijk strategie lastiger in de praktijk te brengen zijn.
Coornhertt was geen predikant, opereerde buiten de kerk en was geen
loyaliteitt verschuldigd aan haar leer.

Smallee marges
Toenn Saravia in november 1582 in Leiden arriveerde, kende de kwestieCoomhertt reeds een jarenlange geschiedenis. In de ogen van predikanten
alss Crusius en Donteclock was sprake geweest van een historici
calamitatum,calamitatum, waarop zij liever geen vervolg hadden gezien. Na 1579
reageerdenn zij alleen nog op geschriften van Coornhert wanneer deze
anoniemm circuleerden of via derden in hun bezit kwamen. 26 Een directe
confrontatiee gingen zij voortaan uit de weg. Ook de repressieve koers
vann de Staten tegenover dissidente figuren als Coornhert noopte de
predikantenn tot terughoudendheid. Coornhert was op godsdienstig vlak
vann overheidswege het zwijgen opgelegd, en dat moesten ook zijn
tegenstanderss respecteren. Met een volgend godsdienstgesprek hield
niemandd rekening. Toch bleek er in de zomer van 1583 ruimte voor een
openbaarr debat. Saravia wist de Staten opnieuw zover te krijgen een ad
hoe-commissiee te benoemen ter bevordering van de oplossing voor de
kwestie-Coornhert.. Daarbij opereerde hij echter binnen smalle marges,
wantt de totstandkoming van het Haagse godsdienstgesprek was verre
vann vanzelfsprekend. Een korte terugblik op de jaren na afloop van het
Leidsee godsdienstgesprek in april 1578, illustreert hoe de angst voor
onrustt het publieke godsdienstige debat in de weg stond, en tegelijkertijd
-- op paradoxale wijze - het vertrouwen standhield dat juist met een
godsdienstgesprekk de rust in het land zou zijn gediend.
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Dee Haarlemse regent Nicolaas van der Laan, een belangrijke
afgevaardigdee naar de Statenvergadering, verfoeide de luidruchtige wijze
waaropp Coornhert zijn kritiek op de gereformeerde kerk ventileerde.
Tochh propageerde Van der Laan het debat met zijn stadsgenoot, in de
hoopp de gemoederen tot bedaren te brengen in een controverse die aan
dee fundamenten raakte van de politieke en godsdienstige ordening van
hett land. Van der Laan was een oudgediende in de Haarlemse magistraat
enn gold als pleitbezorger van de gereformeerde kerk. Hij genoot het volle
vertrouwenn van Coornhert, met wie hij graag over godsdienstige kwesties
debatteerde.. Coornhert schetste hem als een voorzichtig regent, die het
behoudd van de openbare rust als zaak van de hoogste orde
beschouwde. 2 2
Kortt na afloop van het Leidse godsdienstgesprek moest
Coornhertt voor de Haarlemse magistraat verschijnen. In opdracht van
dee Staten vermaande het stadsbestuur hem zich stil te houden omwille
vann de 'ruste ende vrede inder lande'. Bovendien kreeg Coornhert te
horenn dat de Staten een verbod hadden uitgevaardigd op de publicatie
vann de acta van het Leidse debat. 28 Bor doet uitvoerig verslag van een
rekestt dat Coornhert in november 1578 aan de Staten richtte, waarin hij
meldingg maakte van bovenstaande (verbods)bepalingen. Hoewel
Coornhertt zich steeds 'soo stille, soo vreedsaem ende soo gheheel
onschuldigh'' gedroeg, werd hij naar eigen zeggen nog altijd vanaf de
preekstoell verguisd. Deze gereformeerde laster vormde de aanleiding
voorr zijn verzoekschrift aan de Staten. Coornhert vreesde dat zijn positie
inn Holland hoe langer hoe onhoudbaarder zou worden en nam zelfs het
woordd 'onveylicheydt' in de mond. Hij verzocht om een kwartier
spreektijdd in de Statenvergadering om zijn onschuld te bewijzen.
Wanneerr hem dit niet zou lukken en de Staten bovendien onwillig
zoudenn blijken hem te beschermen in zijn burgerrechten of de
bepalingenn van de Pacificatie van Gent — in het bijzonder de garantie van
gewetensvrijheidd — op hem van toepassing te verklaren, dan vroeg hij om
toestemmingg opnieuw in ballingschap te gaan. Het is duidelijk dat
Coornhertt zocht naar een mogelijkheid om het godsdienstige debat
wederomm aan te gaan. De Staten lieten zich echter niet meevoeren.
Coornhertt kreeg te verstaan dat zijn veiligheid, op basis van de
Pacificatie,, zou zijn gewaarborgd mits hij zich onthield van
'eigenmachtige'' publicaties op godsdienstig vlak. Hiertoe was altijd
voorafgaandee toestemming van de Staten nodig.

Coornhert,, Vanden aengheheven dwangh, 469r.
Coornhert,, J 'ande Leydtsche disputatie, 34r.
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Mett deze verordening van de Staten in het achterhoofd zocht
Coornhertt voortaan de bemiddeling van Van der Laan zodra hij zich
weerr op het godsdienstige strijdtoneel begaf. Met Van der Laan sprak hij
openlijkk over zijn kritiek op de Staten: 'soo ist my vry te seggen dat die
Statenn van Hollandt den dwangh inder conscientien beginnen ende dat
aenn my selve'.30 Ook legde Coornhert deze vriend een aantal van zijn
geschriftenn ter toetsing voor. 31 Gretig maakte hij gebruik van de
beschermingg die Van der Laan hem kon bieden. Zo verschool Coornhert
zichh in de controverse omtrent de Heidelbergse Catechismus handig
achterr de mededeling dat Van der Laan hem ertoe had gebracht dit
geschriftt te lezen. In reactie op de mislukking van het Leidse
godsdienstgesprekk zou deze zich in de Statenvergadering sterk hebben
gemaaktt voor een disputatie op basis van dit calvinistische geschrift.
Zodraa Coornhert dit in januari 1579 ter ore kwam, had hij de
Catechismus,, Velcker (...) hy noyt en hadde gelesen', ter hand
genomen.. " Omdat de Catechismus sinds de jaren zestig in de
Nederlandenn circuleerde, moet Coornhert echter al langer op de hoogte
zijnn geweest van de inhoud van het stuk. Het is duidelijk dat hij zich in
allee mogelijke bochten wrong om de verantwoordelijkheid voor zijn
aanvall op de Catechismus af te schuiven naar een gezaghebbende
persoon,, die het vertrouwen van de Staten genoot.
Inn het korte traktaat Vande erf-sonde bracht Coornhert zijn
argumentenn tegen de Catechismus in stelling.33 In de kern beweerde hij
datt de Catechismus onverenigbaar was met de Bijbel vanwege het
leerstukk van de erfzonde, dat in het belijdenisgeschrift lag besloten. In
vervolgg op het Leidse debat beoogde Coornhert met het aansnijden van
dezee kwestie aan te tonen dat de gereformeerde kerk een valse kerk was.
Immers,, zij zou haar leer niet kunnen legitimeren aan de hand van de
Schrift.. De polemiek die Coornhert in 1579 inzette kan worden
beschouwdd als voortzetting van het Leidse debat met andere middelen.
Coornhertt deed zijn Vande erf-sonde, een handgeschreven traktaat,
toekomenn aan Van der Laan met het verzoek het door te spelen naar
Coornhert,, Vanden aengheheven dwangh, 469r.
Inn 1580 kreeg Coornhert van Van der Laan het advies o m zijn Middel tot mindringhe
(1581)) voor te leggen aan Oranje. Uiteindelijk kwam hier niet van: W e l c k als doe niet
enn is gheschiedt d o o r eenrehande ongheleghenheyt'. D.V. Coornhert, 'Aen mijne E.
heerenn de burghermeestèren ende vroedtschappen der stede Haerlem' in: Idem,
WenkenWenken II, 582r-582v.
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'denn ghenen diemen presumeert dat den Catechismum konnen
mainteneren'. 344 Hij hoopte uiteindelijk een disputatie met gereformeerde
predikantenn aan de Leidse universiteit te bewerkstelligen.33 Vooralsnog
werdd Van der Laan bereid gevonden een bijeenkomst te organiseren in
beslotenn kring.36 Op 6 februari 1579 stelde hij zijn woonhuis ter
beschikkingg voor een informeel debat tussen Coornhert en twee
predikanten,, Johannes Damius en een niet nader genoemde collega.
Ookk een aantal Haarlemse regenten was van de partij, waaronder
Thomass Thomas2oon, die een belangrijke gedeputeerde naar de Staten
38 8

was. .
Naa een lange middag van debat waren de partijen elkaar niet nader
gekomen.. De nogal murw geslagen Damius verwees Coornhert door
naarr de Leidse universiteit. Aldaar zou men beter raad met hem weten.
'Mijnn ampt lijdt dat niet, ick heb te doen', aldus Damius. 39 Het zou
Coornhertt echter niet lukken een disputatie aan de Leidse academie af te
dwingen. .
Dee positie van Coornhert was in deze jaren op zijn zachtst gezegd
merkwaardig.. Hij bewoog zich in kringen van veelal hooggeplaatste
magistratenn die zijn opinies op godsdienstig vlak een groot belang
toeschreven,, zonder deze overigens per se te delen. Van der Laan,
bijvoorbeeld,, was zelf overgegaan tot de gereformeerde religie. Hij
beschouwdee Coornhert als een inspirerende gesprekspartner, die hem
uitdaagdee het fundamentele probleem van de geloofsverdeeldheid nader
tee overwegen. Van der Laan wilde geen dwang uitoefenen in
geloofszaken,, maar weigerde tegelijkertijd zich neer te leggen bij een
situatiee van geloofsverdeeldheid, die immers de ere Gods aantastte. Met
Coornhertt besprak hij de vraag welke handelwijze nu was geoorloofd.
Vann der Laan bracht zijn vriend herhaaldelijk in contact met
gereformeerdee predikanten. Wellicht hoopte hij dat Coornherts scherpe
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redeneertrantt de meer rechtlijnige denkers onder hen tot enige
nuanceringg zou dwingen.
Ookk wanneer het intellectuele debat in een minder vrijblijvend,
zelfss uitgesproken politiek kader werd gevoerd, bleek voor Coornhert
eenn rol weggelegd. In 1579 componeerde hij in dienst van het Leidse
stadsbestuurr een belangrijk geschrift, dat bekend staat als de Leidse
Justificatie.Justificatie.4141 Met dit stuk wilde de magistraat een zekere mate van
overheidsbemoeieniss in kerkelijke aangelegenheden rechtvaardigen, ter
handhavingg van de orde op godsdienstig terrein. Een aantal Leidse
gereformeerdee predikanten verzetten zich tegen deze politiek van het
stadsbestuur,, dat zij ervan beschuldigden inbreuk te willen maken op de
kerkelijkee machtssfeer. Dit resulteerde in een langdurig conflict dat
bekendd staat als de 'kwestie-Coolhaes'. 42
Zijnn nauwe betrekkingen met regenten ten spijt, vreesde
Coornhertt voortdurend dat de Staten weldra strafmaatregelen tegen hem
zoudenn afkondigen. Hij zag zich in toenemende mate in zijn vrijheid
beperktt door een reeks verbodsbepalingen van overheidswege. Toen hij
inn september 1579 het initiatief nam tot heropening van de polemiek met
dee Delftse predikanten Crusius en Donteclock, kwam dit hem wederom
opp een ernstige vermaning van de Staten te staan. Deze gaven het
Haarlemsee stadsbestuur opdracht Coornhert duidelijk te maken dat hij
zichh onder geen enkel beding mocht uitspreken tegen de gereformeerde
kerk,, 'by monde of by geschrifte'. In het algemeen verboden zij hem
'eenigee geschriften ofte verklaringen in druck uyt te geven ofte te doen
stroyen,, aengaende 't stuck vande religie'. In geval van overtreding zou
Coornhertt worden vervolgd als 'perturbateur vande gemeene ruste',
waarbijj hem gevangenneming of verbanning boven het hoofd hing.43
Inn een gesprek met Van der Laan vond Coornhert enige
geruststelling.. *U sake is niet voortghegaen', zo wist de regent hem te
vertellen. 444 Vermoedelijk bedoelde Van der Laan dat het Haarlemse
stadsbestuurr nog geen gehoor had gegeven aan de resolutie van de
Staten.. Voorlopig ging Coornhert vrijuit, maar het was hem duidelijk dat
repressievee maatregelen van de Staten op stapel stonden. Een
rechtstreeksee aanval op de gereformeerde predikanten kon hij zich niet
langerr veroorloven. Coornhert restte alleen nog de mogelijkheid zoveel
onrustt te zaaien dat de predikanten hun stilzwijgen wel moesten
411
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doorbreken.. Dat lukte; opnieuw kwam een polemiek op gang tussen
Coornhertt en de Delftse predikanten Crusius en Donteclock (15801581).. Daarnaast raakte Coornhert een jaar later verzeild in een venijnige
controversee met de Leidse hoogleraar Lambertus Danaeus.
Hett debat over de erfzonde bracht de Delftse predikanten Crusius en
Donteclockk — zeer tegen hun zin — opnieuw met Coornhert in contact.
Dezee schriftelijke controverse kwam in juni 1580 tot stand door
bemiddelingg van een derde partij. Coornhert beweerde dat onder
gereformeerdenn in Delft ontevredenheid bestond over de weigering van
Crusiuss en Donteclock met hem in debat te treden. 45 Mogelijk kwam het
initiatieff tot deze zogenoemde 'erfzondepolemiek' uit deze kring voort.
Hett onderlinge wantrouwen tussen de partijen bleek nog altijd
onverminderd,, hetgeen een soepele gang van zaken verhinderde. Hoewel
dee identiteit van Coornhert als auteur van het traktaat over de erfzonde
algemeenn bekend moet zijn geweest, wilden de predikanten alleen in
debatt treden met een anonieme tegenstander. 46 Op deze manier hoopten
zijj een persoonlijke confrontatie, zoals na afloop van het Leidse debat, te
voorkomen.. Coornhert was niet minder beducht voor de aanstaande
polemiekk en wilde vooraf zeker zijn dat de predikanten hem niet in de
problemenn zouden brengen bij de Staten. Daartoe stelde hij een aantal
voorwaardenn op papier, waarmee de predikanten — één bepaling
uitgezonderdd — akkoord gingen.
Coornhertt bedong dat de stukken van de polemiek na afloop
zoudenn worden gedrukt en de predikanten geen aanklacht tegen hem
zoudenn indienen bij de Staten. Ook kreeg hij hen zover hun
toezeggingenn schriftelijk te bekrachtigen. 47 Wel moest Coornhert
inbindenn wat betreft de onderwerpkeuze van de polemiek. De
predikantenn weigerden toe te stemmen in een debat over de vraag 'of
d'overheydtt wettelijck yemant om gheloofs-saken mach doden', zoals
Coornhertt had voorgesteld. Zij wilden als eerste het leerstuk van de

D.V.. Coornhert, Van de erfzonde, schulde, ende straffe. Duplijck van D. V. Coornhert. Opte
replijckreplijck vande predicanten aen henluyden den 15 Mey 1581 overghelevert, in: Idem, Wenken II,
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erfzondee aan de orde stellen, dat door Coornhert echter inmiddels werd
aangemerktt als een vraagstuk van ondergeschikt belang.48 Niettemin
kwamenn Crusius en de zijnen hun tegenstander een heel eind tegemoet
doorr een discussie over het ketterdoden niet uit te sluiten. Na een debat
overr de erfzonde wilden de predikanten nog ingaan op een reeks andere
theologischee leerstukken, zoals de vrije wil en de rechtvaardigingsleer.
Terr afsluiting zou 'de macht des overheydts teghen de verstoorders der
kercke'' aan bod moeten komen. 49
Hett erfzondedebat zou van een enorme omvang blijken.50 Zo
mogelijkk dreef het de deelnemers nog verder uiteen. Coornhert
beklaagdee zich over de traagheid waarmee de predikanten zijn
geschriftenn beantwoordden; de predikanten schamperden na afloop over
dee 'overvloedicheyt Cornherts int vervullen van so veel papiers'. 31 Zelf
warenn zij echter mede debet aan de wildgroei van argumenten. Het
weerwoordd van de predikanten op Coornherts beknopte traktaat over de
erfzondee telde reeds 37 bladen. 52 Crusius en de zijnen hechtten veel
waardee aan deze polemiek, die zij 'tot profijt ende nutheyt der leseren' in
drukk wilden uitbrengen. 53 Coornhert moet een tegenstander van een
bijzonderr kaliber zijn geweest. Hoewel de predikanten een confrontatie
mett Coornhert uit de weg wilden gaan, raakten zij toch steeds weer
verzeildd in een volgende 'kwestie-Coornhert'. Zelfs bleek Coornhert
voorwaardenn te kunnen stellen aan de wijze waarop zij met hem in debat
gingen. .
Hett zelfverzekerde optreden van Coornhert valt lastig in
overeenstemmingg te brengen met de verbodsbepalingen van de Staten
aann zijn adres. De veronderstelling ligt voor de hand dat Coornhert een
zekeree druk kon uitoefenen omdat hij beschikte over een achterban. De
vermeendee populariteit van zijn werk valt echter niet te staven aan
oplagecijferss of gegevens omtrent de receptie van zijn geschriften, omdat
dezee informatie simpelweg ontbreekt. Niettemin valt uit een aantal

Coornhert,, Van de erf-^onde, schulde, ende straffe, 408v.
Coornhert,, Vande vreemde sonde, schulde, straffe, 483r.
D ee polemiek kwam in februari 1583 tot stilstand, met de overdracht van een
onvoltooidd weerwoord van de predikanten in reactie op de dupliek van Coornhert.
D ee predikanten wilden naar eigen 2eggen de publicatie van een boek van C o o r n h e r t
afwachtenn alvorens het tweede deel van h u n weerwoord o p schrift te stellen.
Vermoedelijkk is hier Coornherts Proeve vande Neder/autsche Catechismo bedoeld.
Coornhert,, T 7ande vreemde sonde, schulde, straffe, 482v.
Crusius,, Donteclock, Remonstrantie, 7.
'"" Crusius, Repliaue op Cornh: teghenwrpingke vand' erfsonde, overghegheven den Uiden Octobris
annoanno 80, G A D , H e r v o r m d e G e m . , inv. nr. 636.
Coornhert,, \ 'ande vreemde sonde, schulde, straffe, 483r.

180 0

uitsprakenn van de predikanten op te maken dat het gedachtegoed van
Coornhertt in deze periode een bedreiging vormde voor de
gereformeerdee kerk. Doordat hij zijn denkbeelden op meesterlijke wijze
wistt 'op te proncken', raakten gelovigen gemakkelijk in zijn leer
Verstoet'.. De predikanten moesten echter erkennen dat Coornhert zijn
success niet uitsluitend aan oppervlakkigheden dankte. Ook lieden die
zichh met ernst op geloofszaken toelegden, bleken ontvankelijk voor zijn
leer.. Met zorg stelden de predikanten vast dat 'daer oock waren, die niet
sonderr groote lichtveerdicheijt vande ghesonde leere der waerheijt (...)
begondenn af te dwalen'. 4
Ookk de Leidse hoogleraar Danaeus voelde zich geroepen tot deelname
aann het theologische debat. In 1582 reageerde hij op het anonieme
traktaatt Vande wterlyke kercke Godes, vermoedelijk van de hand van de
Utrechtsee predikant Duifhuis, waarin een brief van Coornhert was
opgenomen. 555 In deze brief hekelde Coornhert het gedrag van gelovigen
diee 'sonder oordeel' van de ene naar de andere kerk zwalkten. Hun
zoektochtt naar de 'ware uiterlijke kerk' was volgens hem zinloos zo lang
zijj niet eerst tot het ware geloof waren gekomen. 'Soo en grijpe geen
gheloovee aen voor dat ghij ghekomen zijt totter waerheijdts kennisse',
luiddee het advies van Coornhert. 56 De Amsterdamse kerkenraad riep de
hulpp in van Danaeus om de onrust rond publicaties van dit soort te
temperen.. Danaeus hoopte met zijn weerwoord, evenals de Delftse
predikantenn in 1580, duidelijkheid te scheppen in omstreden
theologischee kwesties. Zijn initiatief deed echter vooral veel stof
opwaaien,, niet in het minst omdat Danaeus zijn geschrift opdroeg aan de
Amsterdamsee magistraat.
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Eenn paar maanden later verscheen Coornherts repliek.58 Danaeus
hadd Coornhert beticht van 'duyvels bedroch' en kon een gepeperd
weerwoordd verwachten. Inderdaad zouden persoonlijke beledigingen in
dee polemiek de boventoon gaan voeren, waarbij Danaeus en Coornhert
niett voor elkaar onder deden. Coornhert toonde een uitgesproken
minachtingg voor de geleerde status van zijn opponent. Hij zou zich door
zoveell geleerdheid niet laten ringeloren. Een werkelijke dialoog tussen
Danaeuss en Coornhert over de status van de zichtbare kerk kwam niet
opp gang. Hier werd voornamelijk met modder gegooid. In februari 1582
verscheenn het minstens zo felle weerwoord van Danaeus, waarvan maar
liefstt duizend exemplaren werden gedrukt. 59
Hett was uitzonderlijk dat Coornhert in deze periode nog een
expliciett anti-gereformeerd traktaten in druk liet uitgaan. De
erfzondepolemiekk had uitsluitend een uitwisseling van handschriften
behelsd.. Wellicht meende Coornhert in het voorjaar van 1582 in zijn
rechtt te staan omdat Danaeus hem — onbewust weliswaar — als eerste had
uitgedaagd.. Voor het overige legde hij zich echter toe op traktaten waarin
hijj in algemene zin de toestand in het land becommentarieerde 60 en
traktatenn waarin hij theologische vraagstukken aan de orde stelde zonder
uitdrukkelijkk stelling te nemen tegen de gereformeerde kerk.61 Coornhert
bewoogg zich hierbij op het randje van het toelaatbare gezien de
reikwijdtee van de verbodsbepalingen van de Staten. Immers, Coornhert
wass in het algemeen verboden te publiceren 'aengaende 't stuck vande
religie'. .
Voortss bracht Coornhert juist in deze jaren een groot aantal
traktatenn in (her)druk die hij in voorgaande jaren had vervaardigd. Er
moett in het bijzonder veel belangstelling zijn geweest voor zijn visie op
dee heiliging van de mens. Zo verscheen in 1581 het uitvoerige Vande
Coornhert,, Zeepe opte vlecken by Lambert Danaeus [...] gestroyt op een sentbrief achter seker
boecxkenboecxken (Haarlem 1582). O m d a t van deze editie geen exemplaren zijn overgeleverd,
m o e tt worde n verwezen naar de weergave in Coornhert, Wercken III, 50r-57v.
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wedergkeboortewedergkeboorte waarin Coornhert de verschillende stadia van de geesteli
vernieuwingg van de mens beschreef.6^ Een jaar later volgden Vande
onwtenheytonwtenheyt en Van des menschen natuerlijcke vleesch wondersproock!^ In deze
traktatenn bood Coornhert zijn lezer slechts een zeer globaal theologisch
kaderr en ging hij alle theologische terminologie uit de weg. Hierdoor
hooptee hij met zijn publicaties binnen de 'marges van de wet' te blijven.
Hetzelfdee gold voor een reeks toneelstukken van zijn hand. Juist in deze
periodee bracht Coornhert veel van zijn toneelwerk in gedrukte vorm in
omloop.. Anneke Fleurkens spreekt van 'een ware explosie van
toneeluitgaven'' in 1582, toen vier verschillende titels verschenen. Ook in
dezee toneelstukken stond de menselijke heiliging centraal, als
ontwikkelingsgangg naar een leven zonder zonden. 64
Dee Proeve vande Nederlantsche Catechismo (1582) — het traktaat dat
aanleidingg zou geven tot het Haagse godsdienstgesprek - moet worden
beschouwdd als vervolg op deze stroom publicaties omtrent de heiliging
vann de mens. Reeds eerder had Coornhert (in de polemiek over de
erfzonde)) scherpe kritiek geleverd op de Heidelbergse Catechismus.
Destijdss richtte hij zich op het specifieke leerstuk van de erfzonde en gaf
zijnn werk aanleiding tot een abstract debat tussen theologisch onderlegde
gesprekspartners.. Met dit pamflet richtte Coornhert zich tot een breed
publiekk en bracht hij de erfzonde - die in de Proeve overigens slechts
eenmaall wordt genoemd — in verband met de praktische geloofsbeleving.
Dee leer zoals verkondigd in de Catechismus kon volgens Coornhert
onmogelijkk aanleiding geven tot een ware verlossing van het kwade,
aangezienn dit belijdenisgeschrift was gebaseerd op een verkeerde
voorstellingg van de menselijke natuur. D e Catechismus miste ieder
bijbelss fundament en zou zelfs het oprecht bidden onmogelijk maken.
Coornhertt koos in de Proeve voor het gezichtspunt van de
individuelee gelovige zoals in traktaatjes als \/ande wedergheboorte. De
antithetischee opzet van de Proeve week echter nogal af van dit type
publicaties,, die juist opvielen door hun theologisch zogenaamd neutrale
uitgangspuntenn en kalme, belerende toon. Met onverholen vechdust nam
Coornhertt in de Proeve stelling tegen de gereformeerde leer zoals
verkondigdd in de Catechismus. Bovendien droeg hij het traktaat op aan
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dee Staten, hetgeen de politieke lading van zijn betoog extra kracht
bijzette.. Deze koerswijziging moet in verband worden gebracht met een
reekss ordonnanties van de Staten, uitgevaardigd in het 'boekenplakkaat'
vann 20 december 1581.63 Met dit plakkaat manifesteerden de Staten zich
niett alleen als hoeders van de publieke kerk, zoals tot dan toe
gebruikelijk,, maar ook als beschermers van de gereformeerde leer. Met de
ProeveProeve wilde Coornhert deze ontwikkeling ter discussie te stellen.
Opp het eerste gezicht bracht het plakkaat van 1581 weinig nieuws.
Hett bestendigde de machtspositie van de gereformeerde kerk door het
katholicismee te koppelen aan mogelijk landverraad. Uit vrees voor
'onrustt ende oproer' en 'eenige heymelicke verstant metten vyandt',
verbodenn de Staten de viering van de mis 'in eenige kercken oft andere
particulieree huysen', wat een herhaling betekende van 'verscheyden
voorgaendee verboden ende interdictien'. 66 Hooguit was sprake van een
intensiveringg van anti-katholieke maatregelen, nu de Staten ook zover
gingenn monniken en nonnen te verbieden zich in hun karakteristieke
kledijj in het openbaar te vertonen. 67 'Om groote argernisse' te
voorkomen,, moest het moeilijk uit te bannen katholicisme in het
openbaarr toch in ieder geval onzichtbaar worden gemaakt.
Vann veel groter gewicht waren de verbodsbepalingen ten aanzien
vann het drukken en verspreiden van 'argerlijcke, oproerige ende
schandaeleusee boecxkens, nieumaren, liedekens, refereijenen ofte
andersints'. 688 Dagelijks ondervonden de Staten dat dit soort publicaties
dee openbare orde in gevaar bracht. De schadelijke uitwerking van deze
geschriftenn werd in het plakkaat als volgt geformuleerd:
SulcksSulcks dat donwetende ende onversochte menseben, ende de genreene man, door
d'oproeriged'oproerige ende ongeruste geesten, lichtelijcker tot misverstant, scheitringe ende seditie
inin desen tijden gebracht souden mogen worden.69

Bijj hun maatregelen tegen de mis hadden de Staten aangetekend
niemandd 'in sijn conscientie ofte ghemoet te willen beswaeren ofte

NA,, StvH, inv. nr. 16, Res. 20 december 1581; Ingrid Weekhout, BaeAencensuur t'n de

Xoordeli/keXoordeli/ke Nederlanden. De vrijheid van de drukpers in de zeventiende eeuw (Den Haag 1998)
29-30. .
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Ibidem. In 1573 vaardigden de Staten hun eerste plakkaat uit tegen het opdragen
vann de mis. Koopmans, De Staten van Hollanden de Opstand, 160.
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rechercheren'. 700 De expliciet anti-ka tholieke signatuur van deze
verbodsbepalingg maakte, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, deze
toezeggingg des te aannemelijker. Deze signatuur onderstreepte immers
dee uitsluitend politieke motivering van het besluit. De oorlog tegen een
katholiekee overmacht zorgde nu eenmaal voor veel argwaan tegenover
katholieken.. De Staten wilden alle uiterlijke manifestaties van deze religie
tegengaan,, maar leken zich verder te willen onthouden van een oordeel
inzakee de godsdienst.
Dee verbodsbepalingen aangaande het drukken en verspreiden van
'schandaleuse'' boeken en geschriften, die een stelsel van preventieve
boekcensuurr in het leven riepen, waren niet op één bepaalde
geloofsgroepp toegespitst.71 Ook deze maatregelen werden weliswaar
verantwoordd met een beroep op de openbare orde, maar tegelijkertijd
werdd in het plakkaat openlijk gesproken over 'ongeruste geesten' die
'misverstant'' zouden bevorderen bij de gewone rnan.72 Hier begaf de
landsregeringg zich op nieuw terrein. Niet de uiterlijke manifestatie van
éénn bepaalde religie was in het geding, zoals bij de mis, maar
godsdienstigee ideeën en overtuigingen zelf werden door de Staten aan
censuurr onderworpen. 73 Eenheid in de religie diende evengoed op
theologischh vlak te worden bevochten. Toonden de Staten dan eindelijk
hunn ware gereformeerde gezicht? Had de anti-ka tholieke aanval nu
ruimtee gemaakt voor een pro-gereformeerde verdediging? Gold
inmiddelss de gereformeerde leer als solide toetssteen voor ieder
willekeurigg godsdienstig 'mis vers tant'?
Coornhertt zou op al deze vragen volmondig 'ja' hebben
geantwoord.. Het volk wist volgens Coornhert maar al te goed dat
zogenaamdee Verstoorders vande kereken-vrede' gelijkgesteld dienden te
wordenn aan de critici van de gereformeeerde leer. In 1582 betoogde hij
datt het plakkaat van 1581 het volk in zijn overtuiging had gesterkt dat de
overheidd beoogde de gereformeerde leer in bescherming te nemen. Het
700
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plakkaatt verbood het drukken van boeken zonder voorafgaande
toestemmingg van een gedeputeerde van de Staten 'die elck meynde te
sullenn wesen vander gereformeerde religie'. Coornhert gaf zijn
vermoedenss een polemische draai door te concluderen dat 'de
predicantenn met hen-luyder versoeck tot sodanighe magistraets
bescherminghee haerder leere (...) niet seer bedectelijc betoonden dat sy
geenn waerheyt over haer zijde en hebben'. 74 Het plakkaat overtuigde
Coornhertt dat de tijd rijp was voor een nieuwe aanval op de
gereformeerdee leer.
Coornhertt meende als gevolg van het 'boekenplakkaat' een
toenemendd zelfvertrouwen te bespeuren bij de predikanten. Hij was er
vann overtuigd dat de band tussen de Staten en de gereformeerde kerk na
decemberr 1581 aan hechtheid had gewonnen. 'Als voormaels iemandt
tott eenighe vanden gereformeerden plach te vragen, waeromme dat
niemandd van hen-luyder leeraren schreef tegen myne gedruckte
boecxkens,, vande toelatinghe godes, was men gewoone den selven
voortss antwoorde te geven, dattet sotheydt ware, sodanige sotte schriften
tee waerdigen'. 75 Inderdaad hadden de predikanten niet eerder in druk
gereageerdd op Coornherts publicaties. In de loop van 1582 verscheen
vann de hand van de Delftse predikanten een weerwoord op Coornherts
MiddelMiddel tot mindringke', ook woedde in dat jaar de bittere polemiek tussen
Coornhertt en de Leidse hoogleraar Danaeus. Het meest opmerkelijk was
hett initiatief van de Delftse predikanten tot een tweede weerlegging van
dee brief van Coornhert die Danaeus tot grote verontwaardiging had
gebracht.. Ook dit geschrift, getiteld Teghenbericht, verscheen in druk.76
D ee publicatie van dit tweede weerwoord op de brief van
Coornhert,, die anoniem in omloop was gebracht en volgens Coornhert
nooitt was bedoeld voor openbaarmaking, maakt duidelijk dat de
controversee met Danaeus een lange nasleep kende. Volgens Coornhert
lietenn de Delftse predikanten met dit hernieuwde offensief hun collega
Danaeuss 'in sijn vuyl onverantwoordt steken'.77 Tegelijkertijd gaf hij aan
datt juist de polemiek met Danaeus de predikanten ertoe had gebracht dit
nieuwee geschrift tegen hem in omloop te brengen. De controverse leidde
inmiddelss een eigen leven en was met de inmenging van derden verder
gecompliceerd.. Gezien de aanzienlijke oplage van Danaeus' pamflet
tegenn Coornhert, kan worden verondersteld dat deze pennenstrijd de
Coornhert,, Tweede verantwoordinghe eens eenighen sent-briefs, in: Idem, Wenken III, 323v.
'' Coorhert, Tweede verantwoordinghe, 323r.
Ibidem,, 324r-326v. Crusius en Donteclock, Teghen-bericht op eenen brief, over een wijle
ghedntcktghedntckt achter een boecxken vande uuterlicke kercke godts, sonder den naem des autheurs (Delft
1582). .
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gemoederenn beroerde en mogelijk zelfs voor onrust zorgde. Hierin lag
dann ook de belangrijkste reden voor de predikanten om in actie te
komen.. Niet als gevolg van het plakkaat van 1581, maar uit zelfbehoud
gingenn zij ertoe over hun weerwoord tegen Coornhert in druk uit te
geven. .
Zelfss voelden de predikanten zich door het plakkaat van de Staten
tegengewerktt in hun pogingen de legitimatie van de gereformeerde kerk
alss 'ware' kerk zeker te stellen. Zij vreesden dat dit overheidsoptreden de
positiee van de gereformeerde kerk zou verzwakken. De predikanten
beklemtoondenn dat het plakkaat 'buyten eenighe onse aenporringhe' tot
standd was gekomen. 78 Zij wilden niet de indruk wekken dat de
gereformeerdee kerk zich alleen staande kon houden met hulp van de
Staten.. Ook was het in hun ogen onzin dit 'boekenplakkaat' gelijk te
stellenn met synodale verordeningen op het vlak van de boekcensuur.
Dezee maatregelen konden immers niet als 'religionsdwangh' worden
bestempeld,, aangezien zij geen algemene geldingskracht hadden. Alleen
predikantenn en leraren (die zich hadden verplicht aan de
geloofsbelijdeniss van de gereformeerde kerk) moesten hun publicaties op
godsdienstigg vlak ter goedkeuring voor te leggen aan de synode of een
hoogleraarr theologie van gereformeerde huize. Anderen waren van deze
verplichtingg gevrijwaard.
Dee publicatie van Coornherts Proeve in november 1582 bracht
veranderingg in de opstelling van de predikanten. In hun ogen vereiste
dezee openbare aanvechting van de legitimiteit van de gereformeerde
kerk,, opgedragen aan de Staten, een reactie van de overheid. De afzijdige
houdingg van de Staten was niet langer wenselijk. Voorheen werd iedere
overheidsmaatregell tegen Coornhert vanzelfsprekend verwelkomd, maar
dedenn de predikanten hun best te voorkomen dat de indruk ontstond
vann een gereformeerde kerk die haar monopoliepositie uitsluitend dankte
aann de steun van de wereldlijke overheid. D e Proeve van Coornhert
zorgdee ervoor dat zij de bakens verzetten. De predikanten achtten nu
juistt het uitblijven van een uitdrukkelijke aanhankelijkheidsverklaring van
dee Staten schadelijk. Immers, het stilzwijgen van de Staten suggereerde
datt niet alleen Coornhert, maar ook de regering kanttekeningen plaatste
bijj de gereformeerde leer.

AntwoordeAntwoorde der dienaren des woordts, [30].
Ibidem,, [26].
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Proeve Proeve
O pp 8 november 1582 verschenen de eerste exemplaren van de Proeve
vandevande Nederlantsche CatechismoJ® De ondertitel liet weinig onduidelijkheid
overr de vraagstelling van het werkje: 'omme te verstaen of die [= de
TSfederlantsche'' of Heidelbergse Catechismus, M.R.] voort gecomen is
wtee Godlijcke schrift, dan wt het menschelijcke vernuft'. Het traktaat
wass opgedragen aan de Staten van Holland en bleek bestemd voor een
breedd lezerspubliek, 'tot waerschouwinge vande politique overheydt ende
ondersaten'. 811 De retorische brille van dit ruim tachtig bladzijden tellende
pamflett toont hoezeer Coornhert zich als criticus van de gereformeerde
leerr had ontwikkeld tot een publieke persoon of, in meer pedagogische
termen,, een stichter van het volk. Met de snerpende verwijzing naar de
'Nederlantsche'' catechismus op het titelblad van de Proeve is de toon
gezett
voor
een
betoog
waarin
Coornherts
scherpte
en
ondubbelzinnigheidd nooit hun momentum verliezen.
Dee Proeve dankte haar gewicht aan de status van de Heidelbergse
Catechismus,, die inmiddels een prominente plaats innam in het
gereformeerdee kerkelijke leven. Met reden bestempelde Coornhert dit
leerboekk als 'Nederlandse' catechismus. De particuliere synode van
Dordrechtt in 1574 had voorgeschreven dat iedere predikant bij zijn
ambtsaanvaardingg moest instemmen met de Catechismus. 82 In 1578
bestendigdee de nationale synode van Dordrecht dit voorschrift.
Uitsluitendd de Heidelbergse Catechismus (of een verkorte versie ervan)
werdd in het onderricht aan de gemeente toegestaan. 83
Dee populariteit van de Catechismus in de late zestiende eeuw valt
aff te meten aan het aantal edities. Alleen al voor de periode tot 1585 zijn
voorr de Nederlanden in totaal 62 uitgaven bekend. 84 Als standaardtekst
inn het Nederlands gold uiteindelijk de vertaling van Petrus Datheen uit
1566,, die achter zijn beroemde psalmberijming is gevoegd.85 Evenals de
D.V.. Coornhert, Proeve vande Nederlantsche catechismo, omme te verstaen of die voort gecomen
isis wte Godlijcke schrift, dan wt het menschelijcke vernuft ([Haarlem] 1582).
Coornhert,, Proeve, 6.
Vann Deursen, bavianen en slifkgeu^en, 4.
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ConfessioConfessio Belgica was de Catechismus een tekst die de Hollandse
gereformeerdenn verbond met hun woelige beginjaren, die in ballingschap
enn 'onder het kruis' waren doorgebracht. Ook in de jaren na 1572 boden
zowell de Confessio als de Catechismus nog altijd houvast aan een kerk in
wordingg en werden zij vaak in één adem genoemd als geschriften 'die de
sommee der warer ende suyverer leere onser kercke vervaten'.
Gezienn de roep o m een corpus doctrinae op de nationale synode van
Middelburgg in 1581, kan aan de bruikbaarheid van de Confessio en de
Catechismuss als bakens in de leerstellige strijd het een en ander worden
afgedongen.877 De gereformeerde predikanten waakten ervoor hun
theologischee opvattingen op basis van 'secundaire' geschriften te
verdedigen.. Dit zou immers afdoen aan de universele gelding van de
gereformeerdee leer. Op welhaast krampachtige wijze lieten de
predikantenn niet na te beklemtonen dat ook zij de Bijbel Voor den
eenighenn rechtsnoer' hielden. Zij maakten duidelijk dat de Confessio en de
Catechismuss 'met het verstandt niet van eenen Synodo, maer der H.
Schriftt [...] geconformeert zijn'.88 In hun jarenlange polemiek met
Coornhertt verwezen de predikanten niet één keer naar de Confessio. De
Catechismuss kwam slechts in het spel zodra Coornhert in 1579 zijn
aanvall op het geschrift inzette. In de verdediging van de gereformeerde
leerr naar buiten toe speelden de Confessio en de Catechismus nagenoeg
geenn rol.
Vann meet af aan dienden belijdenis- en leergeschriften als de
ConfessioConfessio en de Catechismus primair een pastoraal doel binnen
gereformeerdee kring. Zij waren 'alle man in handen' en vertolkten de
kernpuntenn van de christelijke leer naar de individuele gelovige. Om het
bereikk van de Confessio zo groot mogelijk te maken, werd ondertekening
vann dit geschrift in 1581 verplicht gesteld aan predikanten, hoogleraren,
ouderlingen,, diakenen en schoolmeesters. 90 Zij hadden allen tot taak
gelovigenn in hun godsvertrouwen te sterken en te onderwijzen. De
ConfessioConfessio verwoordde dit vertrouwen op duidelijke en overzichtelijke
wijzee en vervulde aldus een belangrijke pastorale taak. Natuurlijk
bewerkstelligdee de verplichts telling van de Confessio tegelijkertijd een
866
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zekeree uniformering van de gereformeerde leer. Het zou echter onjuist
zijnn het gereformeerde streven naar 'heylige gelijkformigheyt', zoals
onderkendd op het terrein van de kerkorde, als vanzelfsprekend van
toepassingg te verklaren op de leer.91
Ookk de Catechismus bood geen dogmatisch bijzonder dwingend
keurslijf.. Het geschrift droeg bij aan de gelijkschakeling van talloze
gereformeerdee gemeenten in pastorale en liturgische zin, maar tot
aanscherpingg van de leer binnen gereformeerde gelederen gaf hij weinig
aanleiding.. Eerder was het omgekeerde het geval. Zolang een dissidente
predikantt zich in ieder geval nog in naam aan de Catechismus wilde
verbinden,, was de synode vaak bereid diens afwijkende opvattingen op
leerstelligg vlak door de vingers te zien. In 1582 verwierp de Goudse
predikantt Herberts 92 de autoriteit van de Catechismus. Het leergeschrift
speeldee in zijn prediking amper een rol. Hij getuigde openlijk van de
volmaakbaarheidd van de mens tijdens het aardse leven, wat volgens hem
onverenigbaarr was met de boodschap van de Catechismus. Het conflict
tussenn Herberts en vertegenwoordigers van verscheidene classicale en
synodalee vergaderingen sleepte zich jarenlang voort. Uiteindelijk bracht
Saraviaa in 1586 een verzoening teweeg, waarbij hij Herberts zover kreeg
schuldd te bekennen en zich naar de Catechismus te schikken.93
Eenn aanval op de Catechismus betekende een aanval op een door
dee gereformeerden gekoesterde tekst. Opgebouwd uit 129 gedeelten, die
allee uit een simpele vraag en antwoord bestonden, beoogde de
Catechismuss de gelovige stap voor stap op weg te helpen naar het
eeuwigee heil. Iedere publieke aanval op de Catechismus zou enige onrust
hebbenn veroorzaakt, maar de deining die Coornherts Proeve wist te
veroorzaken,, was opmerkelijk. Dit moet worden toegeschreven aan
Coornhertss retorische begaafdheid. In toegankelijk proza en met grote
overtuigingskrachtt sloeg hij het bijbelse fundament onder de
Catechismuss weg. Hij bestreed de Catechismus op eigen terrein door de
zoektochtt naar het menselijk heil tot uitgangspunt te nemen voor zijn
ontmaskeringg van dit leergeschrift als voortkomend uit het
'menschelijckee vernuft'. Als was het een persiflage op de Catechismus
zelf,, zo zorgvuldig was Coornherts weerlegging opgebouwd. De
Vgl.. Benjamin J. Kaplan, 'Dutch particularism and the calvinist quest for "holy
uniformity'",, Archiv fur Reformafionsgeschichte 82 (1991) 239-255, aldaar 249-250.
Kaplann stelt het streven naar gelijkvormigheid o p doctrinair terrein o p één lijn met
hett streven naar een uniforme kerkorganisatie: 'Classes and synods used ecclesiastic
disciplinee to insure that Calvinists throughout the Netherlands shared identical
beliefss and worshipped uniformly' (250).
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universelee pretenties van het leergeschrift reduceerde hij tot sectarische
aspiraties. .
Mett zijn Proeve zette Coornhert de stap naar het schrijven van een
uitgesprokenn anti-gereformeerd werk dat zich richtte tot een breed
publiek.. In het licht van dit boekje verbleekten zijn eerdere polemieken
tegenn de Catechismus tot dorre theologische verhandelingen. De Proeve
deedd een beroep op het gezonde verstand, en de 'gewone man' bleek
meerr dan gewillig van het boekje kennis te nemen. Op het titelblad had
Coornhertt veelzeggend geciteerd uit Deuteronomium 11, vers 18 en 19:
'Soo neemt nu dese woorden ter herten ende in uwe zielen, ende bindet
diee tot een teeken op uwe handen, op dat sy zijn een denckteecken voor
uwenn oghen. Ende leertse uwe kinderen, op dat sy daer op trachten, als
ghyy in uwen huyse zit'.94 In de zomer van 1583 luidde het dat 'het
boecxkenn Cornherts vast alomme vercocht ende ghelesen worde'. D e
ProeveProeve had haar publiek gevonden.
Mett de Proeve hoopte Coornhert de strijd om de gunst van de gelovige in
zijnn voordeel te beslechten. Tegelijkertijd streefde hij met het pamflet
eenn meer onmiddellijk doel na. Het was volgens hem de hoogste tijd dat
dee Staten kennis namen van zijn kritiek op de gereformeerde kerk en
haarr leer. Hij vroeg om 'gehoor' in de Statenvergadering waar hij zijn
aanvall op de Catechismus wilde toelichten in aanwezigheid van de
gereformeerdee predikanten. 96 Coornhert sprak uitdrukkelijk niet van een
godsdienstgesprekk en gaf naderhand te kennen gedoeld te hebben op een
'verhoor'' van beide partijen tijdens een reguliere bijeenkomst van de
Staten.977 Met partijdige commissarissen, Svelcker rappoort wetnich is te
betrouwen',, wilde hij niets meer van doen hebben. 98
Coornhertt achtte het van algemeen belang dat inzake de
godsdienstt niet werd geoordeeld 'sonder gehoor van partije ende sonder
waree kennisse van saken'.99 In de Proeve richtte Coornhert deze
vermaningg rechtstreeks tot de Staten. Op hun schouders rustte volgens
Coornhertt een zware verantwoordelijkheid. "Want het noch niet lange
944
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gheledenn en is, dat die onwijse yver des overheyts, Gode gemeynt heeft
eenn dienst te doen int doden vanden jongeren Christi'.100 Deze suggestie
vann feilbaarheid, zonder schroom tot de Staten uitgesproken, was riskant
enn kon gemakkelijk worden aangezien voor een gebrek aan respect voor
hett gezag van de Staten. Coornhert kleedde zijn waarschuwing dan ook
voorzichtigg in. De geschiedenis van de kerk had vele perioden van
dwalingg gekend, schreef hij relativerend, Svant die mensche is geen al
wetendee God'. 101 Het opsporen van deze dwalingen was volgens
Coornhertt dan ook niet meer dan een vriendendienst aan de kerk en haar
gelovigen. .
Dezee algemeenheden verhulden de vijandige teneur van
Coornhertss waarschuwing niet. Hij meende dan ook te moeten schuilen
achterr de woorden van de Franse auteur Philippe Duplessy-Mornay
(1549-1623).. Deze pleitbezorger van de Franse protestanten had in het
algemeenn 'den berisper vande gebreken der kercken' vergeleken met
iemandd die alarm slaat in geval van een stadsbrand of bij plots
oprukkendee vijandelijke troepen aan de poorten. In plaats van dank
warenn de man van overheidswege dreigementen en mishandeling ten
deell gevallen. Zo'n overheid, luidde de conclusie, bestond uit luyden die
mettenn vyanden heymelic verstant hebben'. 102 Evenals Duplessis-Mornay
beschouwdee Coornhert zichzelf als klokkenluider. De beschuldiging van
landverraadd aan het adres van de Staten sprak hij weliswaar niet openlijk
uit,, maar deze lag niettemin in de Proeve besloten. Temeer daar Coornhert
dee geloofsvrijheid nadrukkelijk benoemde als 'een vande wenschelijcxte
vruchtenn by ons doort schadelijck ende bloedigh oorloch in den
Nederlandenn verworven'. De erfenis van de Opstand dreigde te worden
prijsgegevenn en Coornhert meende, in alle urgentie, nu te moeten
handelenn 'of anders nemmermeer'. 103
Vanuitt theologisch oogpunt bezien, schreef Coornhert in de Proeve tegen
dee leerstukken van de erfzonde en de leer van de forensische justificatie.
Eenn systematische uitwerking van deze begrippen bleef achterwege. De
erfzondee wordt in het boekje maar één keer genoemd, terwijl de
forensischee justificatieleer cursorisch ter sprake wordt gebracht.
Begrippenn met betrekking tot de 'rechtvaerdichmakinge des levens',
zoalss de toegerekende genade in Christus en de 'vernieuwinghe in allen
Christgheloovighen',, dwarrelen van begin tot eind door de Proeve, maar
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vormenn nergens het uitgangspunt van Coornherts betoog. 104 Coornhert
stondd niet voor ogen zijn lezers de vele nuances van het complexe
rechtvaardigingsdebatt bij te brengen. Hij wilde hen 'slechts' overtuigen
vann het onbijbelse karakter van de Catechismus.
Tenn aanzien van de Catechismus als samenstel van 52 vragen en
antwoordenn was het betoog van Coornhert in de Proeve sterk
reductionistisch.. De vierde en vijfde vraag functioneerde als focus in een
betoogg dat kracht putte uit eenvoud en herhaling. Volgens Coornhert
wass de Catechismus niet in overeenstemming te brengen met de bijbelse
leer.. De Bijbel namelijk vereiste van iedere gelovige volkomen
gehoorzaamheidd aan God, terwijl de Catechismus vasthield aan de
zondigheidd van de mens tot de dood. Coornhert duidde dit verschil als
fundamentelee tegenstelling, die hij vervolgens tot in detail en met een
overstelpendee hoeveelheid bewijsmateriaal uitwerkte. Hij voerde de lezer
meee in een betoog dat tot gesloten systeem werd en wentelde om zijn
eigenn as. Elk argument leidde immers tot steeds weer dezelfde conclusie:
inn weerwil van de Catechismus kon de mens Gods geboden op
volkomenn wijze onderhouden.
Dee Proeve werpt de vraag op naar de status van Coornherts
perfectistischee denkbeelden in relatie tot zijn theologische denken. s
Beckerr beschouwde Coornhert als een 'apostel der volmaakbaarheid'
Hett perfectisme was in diens theologie 'de spil waarom alles draait'. De
volmaakbaarheidsleerr veronderstelt de mogelijkheid van de menselijke
volmaaktheidd in het aardse leven. Deze potentiële volmaaktheid was
voorr Coornhert echter ondergeschikt aan het proces van de geestelijke
wedergeboorte,, waarin de mens — steeds door de genade in Christus —
hett kwade achter zich Het en zich het goede toeëigende. In Vande
wedergheboortewedergheboorte (1581) beschreef Coornhert de eerste vijf stadia van d
geestelijkee vernieuwing van de mens tot aan het stadium van de
'manheyt'.. Het laatste stadium van de Vader' of 'oudere', waarin de mens
volmaaktheidd bereikte, beschreef hij niet, 'latende anderen, die verder
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zijnn ende sien'.108 De volmaaktheid was geen voorwaarde tot zaligheid.
Kinderenn die 'onvolmaakt' stierven, stonden op gelijke voet met 'die
volwassenn mannen die in christo den volcomen ouderdom bereyct
hebben'..
De volmaaktheid was niet meer dan een doel om naar te
streven,, ter motivatie van de mens in zijn strijd tegen het kwade.110
Hett valt op dat Coornhert het perfectisme vooral hanteerde als
krachtigg retorisch wapen in zijn strijd tegen de gereformeerde leer, zoals
dee Proeve laat zien. Dit gebeurde overigens vice versa. De benaming
'perfectist'' gold als scheldwoord voor iemand die niet alleen, in
pelagiaansee zin, afbreuk deed aan de goddelijke almacht door een actieve
bijdragee van de mens te veronderstellen in het zaligwordingsproces, maar
ookk de volmaakbaarheid van de mens veronderstelde. Het is de vraag of
dee historicus veel nut heeft van benamingen als 'perfectist' of 'pelagiaan'
enn deze moet blijven hanteren. Zoals in de kwestie-Hortensius, was ook
inn het geval van Coornhert sprake van een dieperliggend geschil omtrent
dee rechtvaardigingsleer. Coornhert bevestigde dit in zijn traktaat Tafel
vandervander ghehvigen justificatie (1582).111 Daarin manifesteerde hij zich niet als
'perfectist',, maar als pleitbezorger van de inwerkende genade (iustitia
inhaerens).inhaerens).n2 n2
Hett is voorts verleidelijk Coornherts gedachtegoed in verband te
brengenn met het semi-pelagianisme, waarin de mens zich — na een
wilsbesluitt - tot God keert, zich openstelt voor diens genade en
meewerktt aan zijn heiliging.113 Dit zogenoemde synergisme neemt niet
wegg dat voor Coornhert iedere suggestie van menselijke verdienste in het
rechtvaardigingsprocess uit den boze was. 114 Treffend vergeleek
Coornhertt de zondige mens met een bedelaar die zijn hand ophield
opdatt hij een aalmoes kon ontvangen. Hier was sprake van een
wilsbesluitt - de bedelaar had de gift evengoed kunnen weigeren — maar
Coornhert,, Vande wedergheboorte, 184v.
D.V. Coornhert, Vande ware onderdanicheyt der christen, schriftuerlijcke betvysinghe uit die
willewille Godes ([Haarlem] 1581) l v ; Idem, Proeve, 11.
Coornhert,, Vande ware onderdanicheyt, 2r.
D.V.. Coornhert, Tafel vander ghehvigen justificatie ofte rechtvaerdichwordinge in Christo Jesu
(Haarlemm 1582).
Coornhert,, Tafel vander ghehvigenjustificatie, 3v.
Coornhert,, Van de erfzonde, 6: 'Maar of G o d t oock w e d e r o m hondertwerven alsoo
verscheen,, ten vordert niet altoos indien de mensche d'ooghen sijns ghemoedts
gheslotenn houdt'. Leszek Kolakowski schrijft het semi-pelagianisme de volgende
overtuigingg toe: *We are capable [...] of spurning divine aid or accepting it bv a free
actt of assent'. Leszek Kolakowski, God owes us nothing. A brief remark on Pascals religion
andand on the spirit ofJansenism (Chicago 1995) 109.
Ibidem:: 'De mensch en vermach van h e m self niet goets dencken, veel min
begeeren,, willen of doen'.
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datt maakte de aalmoes nog niet tot zijn verdienste. 115 Hoewel Coornhert
dee redding van de mens afhankelijk maakte van diens medewerking,
steldee hij onomwonden vast dat in dit proces van rechtvaardiging alleen
In
dee 'loutere ghenade' Gods van beslissende betekenis kon zijn.
hoeverree dit standpunt destijds de benaming 'semi-pelagiaans' verdiende,
iss lastig te bepalen — niet in het minst omdat de precieze invulling van
begrippenn als (semi-)pelagianisme wisselde van debat tot debat.
Inn dit prille stadium van het onderzoek naar Coornherts
rechtvaardigingsleerr lijkt het mij in ieder geval te voorbarig het
perfectismee van Coornhert reeds tot fundament van zijn theologie te
maken.. Hoewel in het kader van deze studie slechts een veronderstelling
kann worden uitgesproken, is de kern van Coornherts genadeleer toch
voorall gelegen in zijn visie op de verhouding tussen de rechtvaardiging
enn heiliging van de mens. De mate van uitzonderlijkheid van zijn
theologischee denkbeelden hieromtrent zal nog moeten blijken.
All op de eerste bladzijde van de Proeve maakte Coornhert duidelijk wat de
inzett van zijn boekje zou zijn: het christelijke leven in de meest brede zin
vann het woord. Een letterlijke weergave van de vierde en vijfde vraag van
dee Catechismus gaf Coornhert voldoende armslag om de fundamentele
dichotomiee tussen de Bijbel en de Catechismus uit te werken. De vierde
vraagg van de Catechismus, *Wat heyscht die Wet Gods van ons?', wordt
mett een verwijzing naar Mattheus 22 beantwoord: 'Ghy suit liefhebben
Godtt uwen Heere van gantschen herten, van gantzer sielen, van
gantschenn gemoede, ende van alle crachten, dit is het eerste ende het
groott ghebodt, dat ander is desen gelijck: Ghy suit uwen naesten
liefhebben,, als u selven. Aen dese twe geboden hanget die gantsce Wet
endee de Propheten'. 117 Hierop volgde het antwoord op de vijfde vraag,
'Contt ghy dit al volcomentlijck houden?', met een pertinente ontkenning:
'Neenn ick. Ick ben van naturen geneycht Gode ende mijnen naesten te
haten'. 118 8
O pp vier punten was het antwoord op de vijfde vraag van de
Catechismuss volgens Coornhert onverenigbaar met de Schrift. Niet
alleenn leerde de Schrift dat de mens in staat was Gods geboden
volkomenn te onderhouden, het antwoord op de vijfde vraag was ook niet
tee rijmen met de verlossingsdood van Christus zoals deze in de mens
doorwerkte.. Dit werkte Coornhert uit in het tweede en derde deel van
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zijnn Proeve, waarin hij het heil van Christus boven de zonde van Adam
stelde.. Het laatste deel van het traktaat betrof het gebed. Indien de mens
vann zijn verdorven natuur overtuigd moest zijn, zoals de Catechismus
leerde,, kon hij nimmer in het volste vertrouwen tot God bidden om
verlossingg van de zonde. Dit 'bidden met twijfele' was, zoals Coornhert
zochtt aan te tonen, 'een terginge Godes'.
Inn 57 afzonderlijke tekstgedeelten, soms ook weer opgesplitst in
kleineree delen, komt Coornhert aan de hand van talloze citaten, keer op
keerr tot de conclusie dat de vijfde vraag van de Catechismus niet strookt
mett de Schrift. Het krachtige 'Nee' van de Catechismus klinkt op iedere
bladzijdee van de Proeve door als een luid 'Nee' tegen de ware christelijke
leer.. Het is deze voortdurende herhaling die de Proeve haar retorische
krachtt gaf.
Hett streven van Coornhert naar maximaal retorisch gewin
manifesteerdee zich in het veelvuldig citeren van Calvijn. Toen Coornhert
inn 1578, naar eigen zeggen, de Catechismus voor het eerst onder ogen
kwam,, 'sagh ick int voorste die selve leeringe ghebouwen op dit
fondamendtt vander voorsz. erf-sonde soo Calvinus die leert'.120 In de
ProeveProeve gebruikte Coornhert juist talloze citaten uit het werk van Calvijn
terr bestrijding van de Catechismus en de erfzonde die daarin werd geleerd.
Eenn selectieve keuze van citaten uit het werk van Calvijn, waarbij zijn
woordenn uit de bredere theologische context werden losgerukt, deed
Coornhertt in zijn opzet slagen. De aanhangers van de Catechismus
kwamenn als gevolg hiervan geheel alleen te staan: zelfs op Calvijn konden
zijj zich niet meer beroepen.
Dee predikanten ergerden zich aan de wijze waarop Coornhert zich
bediendee van citaten uit het werk van bijvoorbeeld Calvijn en Beza. Zij
betreurdenn het dat Coornhert zich in zijn bewijsvoering niet tot de
Schriftt beperkte. Hij verdraaide immers volgens hen de argumenten van
Calvijnn en Beza zodanig dat hij ze tegen de predikanten in stelling kon
brengenn ter ondersteuning van zijn eigen betoog. Daarbij gaf Coornhert
volgenss de predikanten blijk van onbegrip of bewuste manipulatie. Dit
trokk de predikanten mee 'in een oneyndelick proces' en maakte het lastig
eenn zinnig debat met Coornhert aan te gaan.121 Daarbij ondermijnde
Coornhertt de waarachtigheid van het optreden van de predikanten door
vermeendee tegenstrijdigheden in hun leer bloot te leggen. Coornhert liet
zienn dat de argumentatie van Calvijn in tegenspraak was met de
gereformeerdee leer zoals verkondigd door de predikanten en zelfs zoals
1199

Ibidem, 73-74.
Coornhert,, \7ande erf-sonde, 552v.
Crusius,, Donteclock, Remonstrantie, 1.

196 6

verkondigdd door Calvijn zelf. De predikanten gaven toe dat Coornhert
henn aldus te kijk zette als 'onbestandighe ghetuijghen', hetgeen de
effectiviteitt van Coornherts redeneertrant lijkt te bevestigen. 1 "
Hoewell de argumentatie van Coornhert op basis van onder meer
Calvijnn in het algemeen nogal gekunsteld was, kan dit aspect van de
bewijsvoeringg in de Proeve toch niet geheel en al worden geduid als
moedwilligee verdraaiing. In één van de deelredeneringen in de Proeve liet
Coornhertt zien dat het denken van Calvijn omtrent de menselijke wil tot
hett goede gebaseerd is op Augustinus en in overeenstemming kan
wordenn gebracht met de Schrift.123 Coornhert was van mening dat de
reformatorenn verdienstelijk waren geweest in hun strijd tegen
eeuwenoudee dwalingen in de leer. In 1579 schreef hij: *Want het is niet al
waerheytt wat die patres hebben gheleert, soo en ist oock niet al loghen
watt die nieuwelingen daer teghen schrijven'.124
Inn het voorwoord tot de Proeve bracht Coornhert in herinnering
datt de Delftse predikanten destijds (bij monde van Tilius) zelf hadden
erkendd dat Luther en Zwingli nuttig werk hadden gedaan met hun kritiek
opp de moederkerk. Ieder 'christen mensche' zou verschuldigd zijn
hetzelfdee te doen. Coornherts ongezouten kritiek op de gereformeerde
kerkk moest in het licht van deze algemene verplichting worden bezien.
Eenn vergelijking tussen de 'ouden' en de 'jonghen', dat wil zeggen de
voormannenn in de vroege kerk en theologen van meer recente datum,
leerdee dat een kritische houding tegenover de kerk en haar leer nog altijd
gewenstt was. Zoals de 'ouden' van het rechte pad waren afgedwaald, zo
kondenn volgens Coornhert ook de 'jongen' nog altijd dolen in de leer.125
Dee Proeve was echter meer dan een vrijblijvende oefening in
kritiek.. Coornhert was overtuigd van de dringende noodzaak van dit
geschrift,, dat hij vergezeld deed gaan van een waarschuwing voor een
gereformeerdee 'tirannie'. In het voorwoord wees Coornhert zijn lezers
opp twee tekenen des tijds. Ten eerste dreigde de Heidelbergse
Catechismuss het verstand van de jeugd te vergiftigen, nu de predikanten
eenn overheidsmaatregel wilden afdwingen die docenten op de Latijnse
scholenn verplicht zou stellen de christelijke leer uitsluitend uit de
Catechismuss te onderwijzen.126 Ten tweede voelden de predikanten zich

Rekestt van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (minuut),
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636, f. 2.
1 33

* Coornhert, Proeve, 23.
Coornhert, I 'ande erf-sonde, 553r.
Coornhert,, Proeve, 5.
Ibidem,, 6; Remonstrantie, 11. De predikanten spraken over de 'gheconcipieerde
ordonnantiee van het ghebruyck des Nederlantschen Catechismi alleen inden
1244

197 7

inmiddelss voldoende machtig om hun afkeer van geloofsvrijheid openlijk
tee belijden. Coornhert citeerde uit een traktaat dat de predikanten in
15822 hadden opgedragen aan de Staten, waarin zij te kennen zouden
gevenn dat 'die vrijheyt, dat elck soude moghen gheloven dat hem belieft',
henn weinig beviel.127 Ten onrechte suggereerde Coornhert aan de hand
vann deze uitspraak — een onjuiste parafrase van de woorden van de
predikantenn - dat zijn tegenstanders niet alleen de geloofsvrijheid, maar
ookk de gewetensvrijheid aan banden wilden leggen. D e predikanten
haddenn echter alleen de vrijheid om in het openbaar uiting te geven aan
bepaaldee geloofsvoorstellingen, ter discussie gesteld.128
Coornhertt klampte zich in zijn betoog vast aan de idee dat alleen
hett 'vrij ende waarachtich berispen' de mensheid ervoor kon behoeden
inn dwalingen te blijven steken. In het vrije debat zou de waarheid immers
zegevieren.. Het 'boekenplakkaat' van 1581 had juist deze vrijheid aan
bandenn gelegd, in zoverre dat kritiek op de gereformeerde kerk niet
langerr zonder goedkeuring van de Staten vooraf op schrift kon worden
gesteld.. Daarmee namen de Staten de gereformeerde leer openlijk in
bescherming.. Met zijn Proeve daagde Coornhert hen uit de daad bij het
woordd te voegen.

Resolutie,, remonstrantie en rekest
Opp 11 februari 1583 verklaarden de Staten het 'boekenplakkaat' van
15811 van toepassing op de Proeve en stelden zij een officieel onderzoek in
naarr de publicaties van Coornhert. 129 Deze resolutie kwam tot stand op
voorspraakk van Van der Laan. Het is lastig uit te maken of hij daarmee
zijnn vriend Coornhert de rug toekeerde of juist probeerde deze tegen
zichzelff in bescherming te nemen. Immers, zolang de Proeve nog niet op

ghemeenenn scholen', waarmee zij suggereerden dat het o m een besluit van de Staten
zouu gaan.
Coornhert,, Proeve, 6.
A.nttvoordeA.nttvoorde der dienaren des woordts, [30].
N A ,, StvH, inv. nr. 18, Res. 11 februari 1583. D e Staten verboden verdere
verspreidingg van de Proeve en bepaalden dat alle exemplaren van het gewraakte
geschrift,, evenals alle voorgaande boekjes van Coornhert 'op 't stuck vande religie
ghemaect',, in handen dienden te worden gesteld van de Haarlemse magistraat.
Diezelfdee magistraat werd verder opgedragen tegen Coornhert en de drukker 'te
procederenn achtervolgende den placate'. Dit kwam erop neer dat zowel Coornhert
alss de drukker strafboetes moesten worden opgelegd, te weten 'hondert Carolus
guldenss voor de eerste reyse'.
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grotee schaal was verspreid, kon vervolging van Coornhert wellicht nog
wordenn tegengegaan. In elk geval luidde de Proeve het einde in van de
welwillendee pogingen van Van der Laan om door middel van dialoog de
'kwestie-Coornhert'' vooruit te helpen.
Alss 'proeflezer' had Van der Laan als eerste kennis genomen van
hett traktaat. Niet dat Coornhert van plan was zich van diens oordeel iets
aann te trekken: Van der Laan kreeg pas een exemplaar van de Proeve in
handenn toen het reeds was gedrukt.130 Toch liet de Haarlemse regent niet
naa zijn afkeuring aan Coornhert duidelijk te maken. 131 Ook deed hij in
januarii 1583 nog een laatste poging de partijen bij elkaar te brengen voor
eenn oriënterend gesprek. Binnen de kortste keren zette Coornhert de
verhoudingenn op scherp door een status quaestionis voor te stellen die zijn
tegenstander,, vermoedelijk de Haarlemse predikant Damius, reeds bij
voorbaatt in de hoek dreef.132 Van der Laan reageerde ontstemd en de
polemiekk strandde. 133 Een verkennend gesprek, of zelfs een informeel
debat,, achtte hij niet langer zinvol. Het was de hoogste tijd dat de Staten
zelff zich met de zaak inlieten.
'Hett waar dan best datmen bestelde dat ghy ende de predicanten
selfss by den Heeren Staaten in hun vergaderinghe verhoort worden',
alduss Van der Laan tegenover Coornhert in de loop van januari 1583.
Coornhertt zag in deze uitspraak zijn verzoek aan de Staten, zoals
geformuleerdd in de Proeve^ gespiegeld. Toch zou het onjuist zijn een
vanzelfsprekendee ontwikkeling te veronderstellen van de Proeve naar het
Haagsee godsdienstgesprek in oktober 1583. Tot een paar weken voor de
startt was een officieel debat nog ver van ieders gedachten. Dat was zeker
hett geval in februari 1583. Coornhert speelde met de idee van een
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Verantwoording'' tegenover de Staten in het bijzijn van de predikanten 135 ;
Vann der Laan dacht eerder aan een Verhoor' teneinde de kwestieCoornhertt tot een besluit te brengen. Het is duidelijk dat de mening van
Coornhertt — na een reeks van verbodsbepalingen aan zijn adres! — geen
enkell gewicht meer in de schaal legde bij de besluitvorming van de
Staten.. Van der Laan ging te rade bij Crusius en Donteclock die hun
'memorie'' aan het Statenlid weldra
omgewerkt
zagen
tot
bovengenoemdee resolutie van de Staten (11 februari 1583).
Dee voorgeschiedenis van het Haagse godsdienstgesprek is het
verhaall van het hechte, maar complexe bondgenootschap tussen de
publiekee kerk en de Staten. De steun van de Staten aan de gereformeerde
kerkk stond buiten kijf; minder vanzelfsprekend was de manier waarop
dezee steun in het openbaar manifest werd. Een al te uitgesproken progereformeerdee politiek van de Staten, dat wil zeggen een ferme aanpak
vann lieden als Coornhert, zou grote groepen in de samenleving kunnen
vervreemdenn van het landsbestuur. Coornherts Proeve dwong echter tot
bezinning,, zo meenden de predikanten. Dit pamflet, een openlijke en
voorr een groot publiek toegankelijke schoffering van de gereformeerde
kerkk en terechtwijzing van de Staten, daagde uit tot een reactie van
hogerhand.. Het was niet moeilijk de Staten in principe van deze
noodzaakk te overtuigen, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Na de
resolutiee van de Staten op 11 februari 1583 bleef het angstvallig stil.
Ondertussenn zochten de predikanten Crusius en Donteclock verwoed
naarr de juiste argumentatie om de Staten in beweging te krijgen.
Vann meet af aan verschilden de predikanten onderling van mening over
dee te volgen koers in de kwestie-Coornhert. Van der Corput was van
meningg dat de kerk deze zaak in eigen beheer moest houden. Aan
Crusiuss adviseerde hij dat de predikanten %e/feen goede oplossing achter
dee hand moesten houden. Daarbij dacht Van der Corput aan een
veroordelingg van de geschriften van Coornhert door de synode, waarbij
hooglerarenn konden assisteren. In synodaal verband kon met grotere
voortvarendheidd worden gewerkt, aldus Van der Corput. Het plan van
Crusiuss behelsde een inhoudelijk onderzoek van de Proeve door
hoogleraren.. Dat kon volgens Van der Corput gemakkelijk aanleiding
gevenn tot vertraging en bovendien was de steun van de Staten vervolgens
niett gegarandeerd. Desondanks ging Van der Corput akkoord met
Crusius'' plan. Hierbij stelde hij wel nadrukkelijk als voorwaarde dat de
synodee de verdediging van de leer op zich zou nemen indien Coornhert
1333
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zichh onverhoopt zou verzetten tegen de maatregelen van de Staten. De
strafvervolgingg van Coornhert kwam overigens de Staten zelf toe. 136
Hett valt op dat Van der Corput op 22 februari 1583 nog geen
weett heeft van de recente resolutie van de Staten tegen Coornhert. 'Het
gheeftt my wonder dat de Staten haer nyet ontsetten, dat de religie onder
harenn naem aengevochten wort in den catechismo, die sy nochtans
hebbenn besworen te mainteneren', zo stelde hij met enige bitterheid vast.
Mett andere woorden: Van der Laan, die de 'godsdienstkwestie'
daadwerkelijkk ter hand nam, kon gelden als uitzondering onder de
afgevaardigdenn naar de Staten. Wat overigens niet wil zeggen dat 'het
stuckk van de religie' de Staten koud liet. Integendeel, bij een
Statenvergaderingg in januari 1582 stond aangetekend dat een middag lang
wass gesproken over de godsdienstkwestie, namelijk 'op wat ordre de
selvee christelijck sal mogen werden gevordert, ende alle eenigheydt daer
innee onderhouden'. 137 Een jaar later was het precies deze laatste
overwegingg die de Staten in de kwestie-Coornhert parten speelde.
Inn zijn advies aan Van der Laan, gedateerd op 10 februari 1583,
liett Crusius in het midden welke overheidsmaatregelen hij tegen
Coornhertt raadzaam achtte. Hij verwachtte van de Staten dat zij 'voorder
daerr inne doen als tot ondersoeckinghe ende voorstandt [der] waerheyt
bevondenn sal werden te behooren'. 138 Het moet Crusius hebben verrast
datt de Staten een dag later zonder pardon het plakkaat van 1581 van
toepassingg verklaarden op de Proeve. Gezien de samenwerking met Van
derr Laan moet Crusius - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Van der
Corputt - volledig op de hoogte zijn geweest van de maatregelen van de
Staten.. Buiten de kleine kring van direct betrokkenen werd echter weinig
ruchtbaarheidd gegeven aan de resolutie. Zelfs Coornhert kreeg alleen te
horenn over het 'onderzoek' dat naar zijn werk zou worden ingesteld met
behulpp van Leidse professoren. Over de strafmaatregelen sprak Van der
Laann niet met hem. Via geruchten vernam Coornhert echter alsnog dat
'dee selve Heeren Staten in meyninghe souden zijn teghen hem (...) te
doenn procederen tot straf als of hy in't doen drucken van 't selve of
anderee sijne boecxkens misdaan soude hebben teghen 't placcaat'. Ook
kwamm hem ter ore dat de Haarlemse magistraat door de Staten was
opgedragenn alle gedrukte exemplaren van de Proeve in te nemen en aan de
Statenn over te dragen. Uit een verzoekschrift van Coornhert aan het

Vann der Corput aan Crusius, 22 februari 1583, in: Brieven III, deel II. Janssen en
Vann Toorenenbergen ed., 241-242.
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NA, StvH, inv. nr. 17, Res. 19 januari 1582.
Memoriee van Crusius aan Van der Laan (minuut), 10 februari 1583, GAD,
Hervormdee Gem., inv. nr. 636.
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stadsbestuurr van Haarlem, opgesteld in de maanden voorafgaand het
Haagsee godsdienstgesprek, blijkt dat Coornhert zich door de politiek van
dee Staten ernstig in zijn vrijheid beknot voelde. 139
Inn de praktijk kwam van de voorgestelde maatregelen niets
terecht.. Dat was geen kwestie van laksheid of onmacht van de zijde van
dee Staten. Integendeel, de Staten kozen welbewust voor een gefaseerde
uitvoeringg van de 'strafresolutie'. De twee onderdelen van de resolutie,
dee toepassing van het plakkaat en het academische onderzoek naar de
werkenn van Coornhert, konden niet los van elkaar worden gezien. Het
schriftelijkee onderzoek moest aan de strafmaatregelen vooraf gaan en
dezee de nodige legitimiteit verlenen.
Dee Staten hielden zich in hun resolutie vrijwel letterlijk aan de
opzett die Crusius in zijn memorie aan Van der Laan had voorgesteld.
Crusiuss kende aanzienlijk minder reserves tegenover de Staten dan zijn
collegaa Van der Corput; hij maakte de kwestie-Coornhert, via zijn advies
aann Van der Laan, uitdrukkelijk tot aangelegenheid van de regering. De
predikantt streefde een onderzoek na dat door hoogleraren werd
uitgevoerd,, maar door de Staten werd gesanctioneerd. Aan de hand van
eenn reeks op de Proeve geënte theses zou Coornherts theologische
stellingnamee worden bezien; vervolgens zou zijn argumentatie — die
bondigg moest zijn en uitsluitend op de Bijbel gebaseerd - door de
hooglerarenn op vakkundige wijze schriftelijk worden ontkracht. Al
doendee zouden deze bewijzen dat de Catechismus met de Schrift te
verenigenn was. De Staten verordonneerden dat naast de Proeve ook
anderee werken van Coornhert volgens dezelfde procedure onder handen
werdenn genomen. Tot slot vermeldde de resolutie dat Coornhert (in
personapersona wellicht) in bredere zin aan de tand zou worden gevoeld over zijn
verhoudingg tot de gereformeerde kerk om hem voor eens en altijd de
mondd te snoeren. 140
Tee allen tijde moest duidelijk zijn dat Coornhert zich tegenover de
StatenStaten moest verantwoorden, niet tegenover een stel hoogleraren. De
Statenn zouden dan ook steeds de leiding hebben in deze schriftelijke
proceduree 'op dat de Staten den rechten grondt des verschils verstaen
hebbenden,, als dan vorder daer in mogen voorsien, als tot voorstant

Verzoekschriftt van Coornhert aan het stadsbestuur van Haarlem, [voorjaar/
zomerr 1583], in: Coornhert, Disputatie, 109-111, aldaar 110. Met dit rekest hoopte
Coornhertt de Haarlemse magistraat ertoe te bewegen tekst en uitleg te vragen aan de
Statenn omtrent de toepassing van het 'boekenplakkaat' van 1581 o p zijn Proeve.
1400
D e Staten wilden Coornhert 'een klare bekentenisse [...] sijns geloofs' ontlokken,
'omm dies te beter te mogen bemercken waer in hy met de leere vande gereformeerde
kerckee verscheelt of accordeert'. N A , StvH, inv. nr. 18, Res. 11 februari 1583.
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vandee waerheyt en Godts leere en H. Woordt bevonden sal worden te
behooren'. 141 1
Dee veroordeling van Coornherts theologie stond reeds bij
voorbaatt vast. Het plakkaat van 1581 werd op de Proeve toegepast
vanwegee de 'groote beroerte inden lande' die 'in dese periculeuse tijden'
mogelijkk zou worden veroorzaakt bij verdere verspreiding van het
boekje.. Tegelijkertijd was het de bedoeling van de Staten 'alle vordere
onverss tandt vanden voorn. Dirck Coornhert' weg te nemen. De kwestieCoomhertt illustreert hier dan ook uitstekend hoe de regering zich via het
plakkaatt van 1581, dat in belangrijke mate politiek was gemotiveerd,
beriepp op de oorlogssituatie. Deze handelwijze bracht echter een
belangrijkee godsdienstige, zo niet theologische, component in het spel.
Politiekee eendracht veronderstelde godsdienstige eendracht, die nu
eenmaall was gefundeerd op theologische standpunten. De Staten
voerdenn — zelfs op tamelijk onverhulde wijze — een pertinent progeree formeerde
godsdienstpolitiek,
ook
waar
het
leerstellige
aangelegenhedenn betrof. Zwart op wit legden de Staten vast dat het
onderzoekk naar Coornhert in handen van hoogleraren werd gesteld om
'byy hen de leere des Catechismus met de H. Schriftuyre bevestight, ende
Coornhertss schriften wederleyt te worden'. 142
Dee Leidse hoogleraren verschaften het onderzoek naar de Proeve
eenn zweem van onpartijdigheid. In Leiden waren op dat moment twee
hooglerarenn in de theologie werkzaam, te weten Johannes Holmannus
(1523-1586)) en Hubertus Sturmius, van wie de laatste van 1580 tot 1584
alss bijzonder hoogleraar in de theologie was aangesteld. Sinds het
geruchtmakendee hoogleraarschap van Danaeus (1581- 1582), werd een al
tee hechte band tussen kerk en universiteit door het universiteitsbestuur
tegengegaan.1433 Danaeus, naast hoogleraar ook predikant van de Waalse
kerkk in Leiden, was nauw betrokken bij kerkelijke aangelegenheden, zoals
bijvoorbeeldd blijkt uit zijn aanwezigheid op de synode van Middelburg
(1581).1444 Hij bepleitte een kerkorde naar het voorbeeld van Genève,
hetgeenn kwaad bloed zette bij de Leidse magistraat. Toen Danaeus in
februarii 1582 een studentenprotest tegen een predikantsbenoeming op
gangg hielp, was voor het stadsbestuur de maat vol. Het conflict laaide
hoogg op. Danaeus sprak van een definitieve vertrouwensbreuk en verliet
Leiden.145 5
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Ibidem.
Ibidem.
Clotz,, Hochschük für Holland, 172-173.
Fatio,, ?\ihilpulchrius ondine, 36-41.
1455
Ibidem, 83-89.

1422

203 3

Dee nieuwe Leidse hoogleraar theologie Holmannus werd op 31
julii 1582 aangesteld op voorwaarde dat 'hy hem selfs noch de kerkelycke
nochh de burgerlycke saken deser stede noch't gemeyn landt (...) niet en
sall onderwinden, mer hem alleenlick met sijn professie bemoeyen'.
Wanneerr desondanks een kerkelijk of civiel conflict zou ontstaan, werd
hemm geraden 'dat hy hem daer buyten houden ende sonder d'een oft
anderr partije aen te nemen, arbeyden sal mogen t misverstant te helpen
weghnemenn ende de oneensheyt slechten ende vereenigen (.. .)'. 146
D ee gereformeerde signatuur van de Leidse hoogleraren ten spijt,
kunnenn zij niet worden beschouwd als spreekbuis van de gereformeerde
predikanten.. De Leidse universiteit was in de eerste plaats ondergeschikt
aann de Staten.147 Pettegree signaleert onder sommige predikanten zelfs
eenn uitgesproken vijandigheid tegenover de academie. 148 Dit verklaart
mogelijkk de toevoeging van een vooraanstaande predikant, te weten
Donteclock,, aan de Visitatiecommissie' belast met het onderzoek naar
Coornhertss geschriften. Toch bleken anderen juist overtuigd van de
loyaliteitt van de Leidse hoogleraren aan de gereformeerde zaak. Dat de
neutraliteitt van deze theologen omstreden was, komt naar voren in het
verslagg van Pieter Bor. Volgens hem zou Coornhert de plannen van de
Statenn hebben tegengewerkt vanwege de betrokkenheid van de Leidse
universiteit,, die hij als vooringenomen beschouwde. 149 Ook Bor gaf
echterr toe dat er meer aan de hand was. Een 'debat' op basis van theses,
zoalss de Staten voor ogen hadden, achtte Coornhert Voor
uytvluchten'. 1500 In een korte brief aan Van der Laan spitste Coornhert
zijnzijn kritiek juist op deze kwestie toe. T)e partije diemen my heeft ghestelt
off noch sal willen stellen is my aangenaam, maar nyet de conditie datmen
nochh eerst soude soecken na propositien'. 151
Mett zijn kritiek raakte Coornhert een gevoelig punt. Meer nog dan
dee betrokkenheid van hoogleraren moest de formele opzet van het
onderzoekk de onpartijdigheid van de procedure naar buiten toe
uitdragen.. O p advies van Crusius bepaalden de Staten dat een reeks van
thesess zou worden vastgesteld naar aanleiding van een toetsing van de
1466
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit I, 1574-7 februari 1610. P.C.
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1477
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ProeveProeve aan de Heilige Schrift. In de2e theses lag dan de precieze aard en
reikwijdtee van het meningsverschil tussen de predikanten en Coornhert
besloten.. Hoewel de Bijbel tijdens het onderzoek van de hoogleraren als
richtsnoerr zou fungeren, gaf de compositie van theses hun enige ruimte
tott manoeuvreren. 132 De hoogleraren konden door middel van hun
'proposities'' om de hete brei heendraaien, dan wel Coornherts theologie
inn een ongunstig licht presenteren.
Coornhertt wilde de Catechismus expliciet ter discussie te stellen.
Inn zijn Proeve had hij reeds, zo schreef hij Van der Laan, twee
'propositien'' uit dit leergeschrift gedestilleerd. De predikanten
behoordenn deze stellingen, die de onmogelijkheid van de volkomen
gehoorzaamheidd aan Gods geboden en de verdorven menselijke natuur
tott onderwerp hadden, te verantwoorden. 'Elck behoort sijn segghen te
bewijsen',, aldus Coornhert. 133 Toch liet Coornhert aan Van der Laan
wetenn dat hij zich niet zou verzetten tegen de plannen van de Staten.
'Nyett te min, wat hier af, te weten de modo conjerendi behoorlijck sal
bevondenn worden, salmen my, daarop volhoort zijnde, bereydt ende
willighh toe vinden, die met herten gaarne sie, dat de H.H. Staten den
rechtenn wegh nu houden, daar inne, datmen de leere met waarheydt ende
nyett met macht voor wil staan'. 154
Hett beoogde onderzoek kwam niet van de grond. Voorafgaand
aann het Leidse godsdienstgesprek, toen eveneens de betrokkenheid van
dee Leidse universiteit werd nagestreefd, was het nog tot overleg gekomen
mett de universiteitsbestuurders. 153 In de aanloop tot het Haagse debat
verdamptenn de voornemens van de Staten al in een eerder stadium. In de
bronnenn valt geen spoor terug te vinden van enig overleg tussen de
Statenn en de universiteit over het onderzoek naar Coornhert. Voor deze
dezee gang van zaken ontbreekt een eenduidige verklaring. Hoogstens kan
wordenn gewezen op de kritische houding van Coornhert, die mogelijk
voorr vertraging heeft gezorgd. Van der Corput zinspeelde reeds op
mogelijkee problemen wanneer Coornhert al te veel tijd werd gegund. Hij
vreesdee dat Coornhert 'slibberich' zou antwoorden op de theses van de
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Staten,, terwijl zijn boekjes dag in dag uit volop circuleerden.156 Het heeft
err alle schijn van dat de vertraging optrad nog voordat Coornhert tot een
antwoordd kon komen. Het effect was er niet minder om. Het succes van
dee Proeve — die in de zomer van 1583 'over al vercocht ende
ghedistraheert'' werd - was groot.137 Dit weerhield de Staten op
paradoxalee wijze juist van een felle bestrijding van het geschrift. Iedere
vormm van overheidsoptreden tegen Coornhert zou meer schade
aanrichtenn dan voorkomen. Praktische bezwaren voerden de boventoon,
waardoorr Coornhert vooralsnog vrijuit ging. De resolutie van de Staten,
diee een officieel onderzoek naar het werk van Coornhert in gang moest
zetten,, was echter nog niet van tafel.
Inn de loop van maart 1583 moet het de predikanten, met name Crusius
enn Donteclock, duidelijk zijn geworden dat de resolutie van de Staten
eenn dode letter dreigde te blijven. Dat in het najaar van 1583 alsnog een
godsdienstgesprekk zou plaatsvinden met Coornhert valt geheel en al te
dankenn aan de inspanningen van deze Delftse zielzorgers zelf. Zij
volharddenn in hun opzet de kwestie-Coornhert tot aangelegenheid van
dee Staten te maken. Hiertoe bestookten zij de regering met een
remonstrantiee (maart 1583) en een rekest (augustus 1583).158 De inzet
vann deze stukken verschilde. De remonstrantie betekende een volgende
stapp in de schijnbaar eindeloze voortgang van de 'kwestie-Coornhert'.
Mett deze uitvoerige aanklacht tegen Coornhert hoopten de predikanten
dee Staten alsnog te bewegen tot implementatie van de resolutie van
februarii 1583. Het rekest stelde de verhouding tussen kerk en staat
centraal.. De roep om interventie van de Staten in de kwestie-Coornhert
veranderdee in een pleidooi voor openlijke en onvoorwaardelijke steun
vann de Staten aan de gereformeerde kerk.
Mett hun remonstrantie aan de Staten in maart 1583 verweerden
Crusiuss en Donteclock zich tegen de aantijgingen in het voorwoord tot
Coornhertss Proeve. N u dit pamflet wijdverbreid was geraakt, vonden zij
hett noodzakelijk hun verweer op schrift te stellen. De belangrijkste
1566
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beschuldigingg in de venijnige proloog tot de Proeve, luidde dat de
predikantenn van zins waren hun (valse) leer met behulp van de Staten
aann het volk op te dringen, 20 nodig in een 'bloedighe tijrannije'. De
weigeringg van de predikanten om verder met hem in debat te treden,
beschouwdee Coornhert als voorteken van deze aanstaande politiek van
geloofsvervolging.1599 De remonstrantie van Crusius en Donteclock leest
inn de eerste plaats als een apologie voor hun opstelling in het conflict
mett Coornhert. 160 Daarnaast legden de predikanten zich erop toe
Coornhertt als politieke tegenstander meer reliëf te geven. Een vijand van
dee 'ghemeene saecke' kon in hun ogen worden vereenzelvigd met een
vijandd van de gereformeerde religie, en andersom. Door de
gereformeerdee kerk uit te maken voor Valsche secte' speelde Coornhert
dee katholieke vijand in de kaart. Deze ijverde voor herinvoering van de
katholiekee eredienst, 'waer door de wech ghebaent mocht werden om
wijderr te comen'. 161
Crusiuss en Donteclock maakten in hun remonstrantie duidelijk dat
dee Staten in de 'kwestie-Coornhert' aan zet waren. Onder verwijzing naar
eenn reeks bijbelteksten, waarin onder andere werd geboden 'ketterschen
menschee na de eerste ende tweede vermaninghe te vermijden', gaven de
predikantenn te kennen dat zij Coornhert reeds voldoende weerwoord
haddenn geboden. 162 Vanzelfsprekend wilden zij in de toekomst de
verantwoordingg van hun leer niet uit de weg gaan, maar de tussenkomst
vann de Staten gold daarbij inmiddels als absolute voorwaarde. Volgens
hett tweetal konden de Staten 'met eenighe voeghelicke ende bequame
middelen'' een einde maken aan de kwestie-Coornhert. 163 Het ligt voor de
handd dat de predikanten met deze zinsnede de resolutie van februari
15833 in herinnering wilden brengen bij de Staten. Ook de aansporing aan
hett adres van de Staten in het slotwoord van de remonstrantie past in dit
kader.. De Staten dienden ervoor te zorgen dat Coornhert zo snel
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mogelijkk tegen de predikanten kon worden gehoord. 164 De blauwdruk
voorr een dergelijk 'gehoor' lag besloten in de voorgenoemde resolutie
vann de Staten.
Dee remonstrantie van de predikanten sorteerde in zoverre effect
datt de Staten de resolutie van 10 februari 1583 bijstelden. Niet langer
warenn de Delftse predikanten gehouden aan een formele samenwerking
mett de Leidse universiteit. Een nieuwe ordonnantie van de Staten
schreeff voor dat niet de hoogleraren in Leiden, maar Adrianus Saravia
zichh met één van de Delftse predikanten zou buigen over de Proeve om
daaruitt een reeks theses te destilleren.165 Saravia onderhield in deze
periodee nauwe contacten met de Leidse universiteit, maar zou pas in
15844 tot hoogleraar worden benoemd. 166 Het valt niet te achterhalen of
dee Leidse professoren de opdracht van de Staten eigenmachtig aan
Saraviaa hebben doorgespeeld of dat juist de Delftse predikanten zijn
naamm aan de Staten hebben voorgelegd. De beoogde samenwerking
verliepp in ieder geval niet soepel, zoals blijkt uit de gang van zaken op de
particulieree synode in Den Haag in juni 1583.
Tijdenss de vergadering op 11 juni wilden Crusius en Donteclock
dee afwikkeling van de kwestie-Coornhert niet bespreken bij Saravia's
afwezigheid,, wat duidt op het belang van zijn bemoeienis. 167 Ruim twee
wekenn later kwam de zaak ter tafel - Saravia was inmiddels gearriveerd —
enn wezen
de Delftse
predikanten
op de noodzaak
van
overheidsingrijpen.. De kwestie-Coornhert was volgens hen 'een saecke,
diee tot grooten afbreuck des rijx Christi is streckende ende den secten
eenenn grooten voet gheeft om hare dwalinghen sonder ontsich ende
vreesee te stroijen als protectie hebbende van den Staten serve'.168 De
hernieuwdee ordonnantie van de Staten ten spijt, was echter nog altijd
geenn beweging in de zaak gekomen. Uit het verzoek van Crusius en
Donteclockk aan de synode valt op te maken dat zij met Saravia van
meningg verschilden over de gewenste aanpak. Zij verzochten de
vergaderingg Saravia aan te sporen onmiddellijk werk te maken van het
opstellenn van theses uit de Proeve, 'sonder aen te nemen eenighe schriften
teghenn tvoorsz. boexken Cornherts te maecken, welcke een oneijndelick
werckk vallen soude'. 169
1644
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Saraviaa had zijn bedenkingen gehad bij een puntsgewijze
weerleggingg van Coornherts denkbeelden en wilde zich bezinnen over
eenn grondiger methode. De synode gaf hem daartoe echter geen enkele
ruimtee en besloot dat hij en zijn Delftse medewerkers 'metten eersten' de
Statenn een reeks theses zouden presenteren. Dit moest bovendien
vergezeldd gaan van een rekest waarin de predikanten vroegen om een
'tsamensprekinghe'' met Coornhert in aanwezigheid van de Staten. Het
wass volgens de synode de hoogste tijd dat beide partijen werden
gehoord:: Coornhert had rekenschap te geven van zijn aanval op de
gereformeerdee leer en de predikanten wilden hun 'defensie' laten horen.
Wanneerr de Staten geen gehoor zouden geven, overwoog de synode
zelfss de zaak voor te leggen aan het Hof van Holland.170
Inn de zomer van 1583 kwamen nog altijd geen theses tot stand.
Well zetten de predikanten een aantal belangrijke stappen om de 'kwestieCoornhert'' tot landszaak te maken. Zij richtten zich tot een breder
publiekk en maakten de legitimering van de gereformeerde kerk als
publiekee kerk - voorheen een afgeleide van de 'kwestie-Coornhert' — tot
hoofdzaak.. Als tegenwicht tegen de Proeve brachten Crusius en
Donteclockk hun remonstrantie in druk uit.171 Daarmee hoopten zij het
enthousiasmee voor de ideeën van Coornhert te temperen. De felle
reactiee van Coornhert op dit 'libel fameux', doet vermoeden dat deze
manoeuvree niet zonder weerklank onder de bevolking bleef. Coornhert
kreegg de Remonstrantie in de eerste helft van oktober 1583 onder ogen,
toenn hij in afwachting was van de Haagse disputatie. Hij reageerde
furieuss op dit 'wroeghschrift', dat volgens hem bol stond van 'soo sware,
alss onware beschuldigingen'. 1 2
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Minstenss zo belangrijk was het rekest dat de predikanten, in
samenwerkingg met Adrianus Saravia, in augustus 1583 aan de Staten
richtten.. De betrokkenheid van Saravia liet zich hier gelden. Deze
vooraanstaandee theoloog was een belangrijke pleitbezorger van de
autoriteitt van de wereldlijke overheid in kerkelijke aangelegenheden.
Volgenss zijn biograaf kan zijn gedachtegoed als theocratisch worden
aangemerkt. 1733 Wellicht gaf hij zijn collega's in Delft het beslissende zetje
omm niet langer lijdzaam af te wachten, maar de inmenging van de Staten
inn de 'slag om de Proeve' met weloverwogen argumentatie af te dwingen.
Waarr de predikanten in hun remonstrantie hadden geprobeerd
Coornhertt zwart te maken, stelden zij in hun rekest de Staten zelf in staat
vann beschuldiging. De passieve houding van de regering berokkende de
publiekee kerk schade. Het is veelzeggend dat de predikanten in hun
rekestt de Staten niet langer verzochten Coornhert ter verantwoording te
roepen,, maar een smeekbede lanceerden om zelf de mogelijkheid te
krijgenn hun 'defensien' te laten klinken. D e predikanten gaven volmondig
toee dat zij ernstig in de verdrukking waren geraakt. De resolutie van
1583,, die voorzag in een academische toetsing van het gedachtegoed van
Coornhertt en een veroordeling van zijn geschriften op basis van het
plakkaatt van 1581, beschouwden zij inmiddels als achterhaald. De
predikantenn presenteerden hun rekest — op enigszins gekunstelde wijze —
nietteminn als logisch vervolg op deze resolutie, maar het moet ook de
Statenn duidelijk zijn geweest dat de predikanten met dit verzoekschrift
eenn nieuwe weg insloegen. De predikanten wilden zich in de
Statenvergaderingg tegenover Coornhert verdedigen, opdat 'de gantsche
werldtwerldt oordeelen sal dat het aen ons niet en ghebreeckt, of de leere onser
kerckenn werdt ten vollen teghen desen beschuldigher verantwoordt'. 174
Terr legitimering van de gereformeerde kerk als publieke kerk
wildenn de predikanten laten zien dat zij hun leer tegenover Coornhert
staandee konden houden. Het is opvallend dat de predikanten ervoor
kozenn dit theologische debat met uitsluitend politieke argumenten af te
dwingen.. In de kladversie van het rekest was nog sprake geweest van een
uitgebreidd theologisch exposé, waarin Saravia en de zijnen het
perfectistischee standpunt van Coornhert uit de doeken deden. Deze
kwestiee was 'van seer grooten ghewichte ende importantie', omdat zij in
hett verlengde lag van het 'artijckel vande rechtveerdichmaeckinghe ende
saüchmaeckinghee des menschen'. Wanneer dit leerstuk verkeerd werd
geduid,, zo had de ervaring in de tijd van de 'papistischen duijsternissen'
JJ

Nijenhuis, Saravia, 245.
Rekestt van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (kopie),
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636.

210 0

geleerd,, drong het verval door tot in alle andere leerstukken.175 In de
definitievee versie van het rekest ontbrak deze passage. De predikanten
moetenn hebben beseft dat andersoortige argumenten de Staten sneller in
bewegingg zouden brengen.
Inn het rekest legden de predikanten een direct verband tussen de
'kwestie-Coornhert'' en de verworvenheden van de Opstand tegen de
Spaansee vorst. De Valsche beschuldiginghen ende calomnien' van
Coornhertt dreigden de positie van de publieke kerk ernstig te
verzwakkenn en brachten de 'buit' van de Opstand in gevaar. De
verhoudingg tussen de publieke kerk en de Staten kwam centraal te staan.
Immers,, reeds in hun memorie (februari 1583) aan Van der Laan hadden
dee predikanten gewaarschuwd dat de Staten zich rekenschap moesten
gevenn van hun voornaamste taak als 'christelicke overicheijt', namelijk
'dee sorghe vande ware religie'. De afzijdige stellingname van de overheid
herbergdee niet alleen het gevaar van de 'eijndelicke vervallinghe vande
kercke',, maar gaf tevens aanleiding te vrezen voor 'groote desorden,
oproericheytt ende alteratien inde politie'. 176 Ook in hun remonstrantie
aann de Staten hadden de predikanten vastgesteld dat critici als Coornhert
'eenn schadelicke commotie (...) voor het ghemeene beste' betekenden. 177
Inn het rekest gingen de predikanten op deze voet voort. De druk
opp de Staten werd nu aanmerkelijk opgevoerd. In het rekest klonk zelfs
enigee bitterheid door:

UweUwe E. connen oock bij haer selven bedencken, hoe vele vrome herten ende ghetrouwe
patriotenpatrioten hier inne bedroeft ende opt aller hoochste ghearghert %i/n, datse een leere, v
dewelckedewelcke zy lijf ende goet ghewaecht hebben, die van soo vele martelaeren met haer
eijgheneijghen bloedt beseghelt is gheweest, als een valsche ketterije sien beschuldighen ende
aenvechten,aenvechten, sonder dat ijet daer teghen ghedaen wordt.178
Dee vijanden van het vaderland werden volgens de predikanten goed
bediendd met de politiek van de Staten. Ook ontstond steeds grotere
godsdienstigee verdeeldheid. Velen walgden inmiddels van religie en alle
beslommeringenn die het met zich meebracht. Zij keerden zich van de
godsdienstt af, waarmee zij niet alleen zichzelf maar het gehele land in het
verderff zouden storten. Holland had sinds 1572 zulke 'merckelicke ende
1755

Rekest van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (minuut),
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636.
1766
Rekest van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (kopie),
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636.
1777
Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 9.
1788
Rekest van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (kopie),
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636.

211 1

miraculeusee weldaden' van God mogen ontvangen 'dat d'omligghende
provinciënn met recht haer daer over verwondert ende ontsettet hebben'.
Dee Staten toonden echter 'groote ondanckbaerheijt' in hun
bereidwilligheidd dit grote geschenk, 'zijnen heijlighen Godtsdienst int
middenn van ons gheplantet', met voeten te laten treden. 179 Volgens de
predikantenn hadden de Staten het jegens de godsdienst laten afweten.
Hett was stank voor dank, concludeerden zij.
Inn het rekest van augustus 1583 bekrachtigden Saravia, Crusius en
Donteclockk het streven naar een debat met Coornhert, waarop in de
remonstrantiee reeds was gezinspeeld. Of de predikanten ook een openbare
besprekingg voor ogen stond, valt moeilijk te zeggen. Aan de Staten gaven
dee predikanten te kennen dat zij hun leer wilden verantwoorden 'voor
uwerr E. gheheele vergaderinghe, voor dewelcke dese beschuldigher
[Coornhert,, M.R.] ons provoceert'. 180 Aldus zochten zij welhaast
woordelijkk aansluiting bij het verzoek van Coornhert in het voorwoord
tott de Proeve. Coornhert formuleerde het als volgt: hij was bereid '[...]
soomenn my wil ghehoor verleenen (niet voor eenighe partijdige
commissarisen,, wekker rappoort weinich is te betrouwen, maar voor
U.E.. ooren selve, dient ooc alles aengaet) my breeder daer op teghen den
voorstanderss deses Catechismi te verclaren'.181 De weigering van
Coornhertt om - zoals in 1578 in Leiden het geval was geweest - voor
eenn commissie te verschijnen, lijkt uit te sluiten dat hij een openbaar
godsdienstgesprekk nastreefde. Vergaderingen van de Staten waren
immerss per definitie besloten. De predikanten legden juist een groot
enthousiasmee aan de dag om voor 'de gantsche werldt' hun leer te
verdedigen.. In de aanloop naar het Haagse godsdienstgesprek creëerde
dee tegenwerking van Coornhert een impasse, die door de predikanten te
baatt werd genomen om bij de Staten steun te verwerven voor een debat
waarinn de gereformeerde kerk zich als publieke kerk kon manifesteren.
Err was in augustus 1583 geen sprake meer van dat de 'kwestie Coornhert'' zou worden voorgelegd aan Leidse hoogleraren. De
controversee was voor alle betrokken partijen uitgegroeid tot een zaak van
algemeenn belang, die de directe bemoeienis van de Staten vereiste.
Daarmeee is meteen het grootste obstakel tot een nieuw treffen tussen de
predikantenn en Coornhert benoemd. De Staten koesterden ernstige
bedenkingen.. Zou een debat niet slechts olie in het vuur gooien? De
regeringg koos voor een voorzichtige aanpak. Zij gaven de voorkeur aan
Ibidem. .
Ibidem. .
Coornhert,, Proeve, 7.
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eenn ondervraging van Coornhert in aanwezigheid van de predikanten.
Ditt plan lag in het verlengde van de schriftelijke toetsing door Leidse
hoogleraren,, zoals beoogd in de resolutie van februari 1583, en kende
eenn soortgelijke opzet waarbij de predikanten Crusius, Dontedock en
Saraviaa de plaats innamen van de hoogleraren. Hoewel zowel Coornhert
alss de predikanten in Den Haag zouden aantreden, was van een
godsdienstgesprekk nog geen sprake.

Inn weerwil van de Staten
O pp 29 december 1582 schreef Van der Corput aan Crusius dat hij weinig
hoopp had 'dat mijn Heeren de Staten aengaende Koornherts dreck den
predicantenn uut te vegen yet doen sullen'.1 Waarschijnlijk schreef hij
naarr aanleiding van de Proeve van Coornhert, die inmiddels in een
informeell circuit van magistraten en predikanten circuleerde. Het
scheeldee weinig of Van der Corput had zich volkomen in het gelijk
gesteldd gezien. Maatregelen van de Staten lieten inderdaad op zich
wachten,, maar het rekest van Saravia, Crusius en Donteclock had
tenslottee toch gevolgen.
Opp de Statenvergadering van 26 augustus 1583 werd het 'poinct
vandee beschrijvinge' aangaande de kwestie-Coornhert nader toegelicht.
O pp de eerstvolgende Statenvergadering zou de zaak aan de orde worden
gesteld.. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden de afgevaardigden
gelegenheidd ruggespraak te houden met hun
respectievelijke
stadsbesturen.. Volgens de beschrijving was het de bedoeling Coornhert
perr brief op te roepen zich te verantwoorden Voor de Staten of haer
gecommitteerden,, ende die vanden rade'. 183 De predikanten hoefden
blijkbaarr niet apart te worden aangeschreven. Hun betrokkenheid bij het
komendee debat werd reeds verondersteld. De Staten haastten zich
nadrukkelijkk te vermelden dat dit alles zou plaatsvinden 'op 't versoeck
vandee dienaren des Woordts' en 'om te volkomen voorgaende resolutie
vandee Staten, ende te verhoeden alle vordere swarigheden ende
inconvenientenn op 't stuck vande religie'.184 De veroordeling van
Coornhertt lag reeds in de planning van de Staten besloten. Volgens de
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Statenn had hij boekjes uitgegeven 'tot groote verachtinge vande gemeente
Christi,, en Godes H. Woordt ende leere'. 185 Zodra Coornhert zijn
verantwoordingg zou hebben afgelegd, stond de Staten voor ogen in de
kwestiee Vorder [...] te voorsien als na behooren'. 186 De uitvoering van de
resolutiee van februari 1583 leek aanstaande.
Ditt keer was het de Staten menens en kwamen zij snel in
beweging.. Coornhert werd alvast schriftelijk te verstaan gegeven dat hij
binnenkortt een officiële oproep zou ontvangen op de eerstvolgende
Statenvergaderingg te verschijnen.187 In hun schrijven aan Coornhert
druktenn de Staten zich relatief mild uit. Zij wensten 'met alle Christelijcke
ordree te doen voorsien tegens alle onvers tandt ende oneenigheyt, die
indee religie ende kercke Godes soude mogen rij sen, sonderlingh 't gene
datt van wegen U.E. in druck wordt uytgegeven'.188 Naar de resolutie van
februari,, die immers aan de basis lag van het optreden van de Staten,
werdd in het geheel niet verwezen. In meer subtiele bewoordingen
melddenn de Staten dat Coornhert zich diende te verklaren 'met alsulcke
verantwoordinghee ende onderrechtinghe, als tot voorstandt ende
onderhoudtt van Godes leere, inde ware religie, ende tot dienste van den
landee bevonden sal worden te behooren'. 189
Dezee milde toon kon de partijdigheid van de Staten niet verhullen,
zekerr niet in de ogen van een man als Coornhert. Toch reageerde hij
welwillendd op de uitnodiging van de Staten, zij het met de nodige (en
gebruikelijke)) reserve. In een brief aan de Staten toonde hij zich
coöperatief,, ook al deed hij het voorkomen alsof hij enkel en alleen uit
plichtsgetrouwheidd gehoor zou geven aan de oproep aan de Staten. De
inhoudd van de brief van de Staten vatte hij samen als de mededeling dat
hijj nog 'ergens voor yemanden te verschijnen verschreven soude
worden',, wat niet getuigt van een grote dosis geestdrift.190 Het ontbreken
vann enige weerstand van de zijde van Coornhert tegen de plannen van de
Staten,, in tegenstelling tot zijn weerspannige houding aan de vooravond
vann het Leidse debat, doet desondanks vermoeden dat de oproep van de
Statenn hem meer aan het hart ging dan uit zijn woorden valt op te
maken.. In het voorjaar van 1583 had hij zelfs nog een rekest opgesteld
waarinn hij uitdrukkelijk vroeg om de gelegenheid zich mondeling in de
1855
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Statenvergaderingg te verantwoorden. 1
De ogenschijnlijk koele
Coornhertt maakte zich dan ook grote zorgen dat hij vanwege een
dienstreiss naar Enkhuizen mogelijk niet op tijd thuis zou zijn om gehoor
tee geven aan de oproep van de Staten. Door de Staten in kennis te stellen
vann zijn tijdelijke afwezigheid, hoopte hij moeilijkheden te voorkomen. 192
Coornhertt zou niet lang in het ongewisse blijven over de datum
waaropp hij in Den Haag werd verwacht. O p 16 september ontving hij
eenn tweede brief van de Staten, waarin zij hem verzochten zich op
woensdagg 21 september in Den Haag te melden. Op die dag zouden de
commissarissenn van de Staten zich verzamelen, opdat 'daer vooren de
predicantenn ende U.E. gehoort sullen worden, soo wel inde
verantwoordingee als goede onderrechtinge op 't gunt christelijck aldaer
sall worden voorgehouden ende met goede ordre gehandelt ende
aengeteyckentt als na behooren'. 193 De samenstelling van een ad hoecommissie,, 'soo uyt de steden als den hoogen ende provincialen rade van
Hollandtt geordonneert', moet Coornhert hebben gesterkt in de
overtuigingg dat in Den Haag een godsdienstgesprek zou plaatsvinden.
Dee Staten drukten zich echter weinig concreet uit en verwezen in hun
brieff losjes naar de aanstaande bijeenkomst als 'die voorsz saecke'. 4
Hett onbestemde taalgebruik van de Staten beperkte zich niet tot
dee correspondentie met Coornhert. Ook in de resolutie van 16
september,, waarvan de tweede brief aan Coornhert een afgeleide
vormde,, is geen sprake van termen als 'disputatie' of 'colloquium'. De
Statenn refereerden hierin simpelweg naar "t bespreek', wat nog geen
definitieff uitsluitsel geeft over de precieze status van de bijeenkomst. 193
Naarr het godsdienstgesprek in Delft, in februari 1577, werd destijds
verwezenn als 'disputatie', 'tsamensprake' en 'besprec'.196 Deze termen
blekenn tot op zekere hoogte inwisselbaar. Sommige stedelijke
magistratenn achtten de nieuwste resolutie van de Staten van toepassing
opp een ondervraging van Coornhert, anderen verwezen naar een
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disputatie.. Diegenen die over een disputatie repten, bleken gekant tegen
watt voor bijeenkomst dan ook waarin Coornhert zou optreden. Door
middell van de term 'disputatie', die negatieve connotaties kende,
hooptenn zij hun afkeuring te kunnen overbrengen. Ook de opdracht van
dee Staten aan de commissarissen wijst erop dat de Staten toch vooral een
ondervragingg van Coornhert nastreefden die moest dienen 'tot
conservatiee ende authoriteijt vande overigheyt deser landen'. 197 Zoals de
predikantenn in hun rekest hadden betoogd, betrof de kwestie-Coornhert,
nuu ook volgens de Staten zelf, een landszaak.
Inn de Statenvergadering van 16 september 1583 was het zover: de
'kwestie-Coornhert'' werd ter stemming aan de Statenleden voorgelegd.
Hett kan als uitzonderlijk gelden dat de stemverdeling in het
resolutieboekk van de Staten is overgeleverd.198 In combinatie met een
reekss van vroedschapsbesluiten in reactie op de beschrijving van de
Staten,, verschaffen deze gegegevens inzicht in de stellingname van de
Staten.1999 Ook blijkt dat de vorm en inhoud van de bespreking die door
dee Staten werd voorgestaan in dit stadium van de besluitvorming voor
verschillendee interpretaties vatbaar was.
Dee resolutie van de Staten, waarin stond bepaald dat op 22
septemberr 1583 een bespreking, ook wel betiteld als 'communicatie', zou
plaatsvindenn tussen een aantal predikanten en Coornhert, vond doorgang
bijj een stemverhouding van negen tot zes.200 Op het eerste gezicht lijkt
sprakee van een ruime meerderheid ten gunste van een bespreking.201 Hier
valtt het een en ander op af te dingen. Het verschil tussen de voor- en
tegenstanderss blijkt minder groot wanneer de beweegredenen achter de
stedelijkee besluitvorming worden verdisconteerd. De voorstanders
gingenn akkoord onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de bespreking de
opmaatt (en legitimering) vormde voor de veroordeling van Coornhert op
basiss van het plakkaat van 1581. In de ordonnantie van de Staten
bestondd reeds een hechte koppeling tussen 'bespreking' en
Veroordeling'.. In de vroedschapsbesluiten van Leiden en Amsterdam
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werdd in navolging hiervan met klem gesteld dat na afloop van de zitting
mett de predikanten en Coornhert 'in der zaecken voorts gedaen ende
voorzienn mocht werden, als tot voorstand der kercke Godes ende der
christelyckerr religie bevonden zoude werden nodich te zyn' (Leiden) en
'alsdann in der zaecke gedisponeert zal worden tegens den voors.
Coornhardt,, als tot voorstandt van de kercke Godes ende christelicke
religiee bevonden zal worden te behooren' (Amsterdam). 202
Dee voorstanders van de bespreking namen het woord 'debat',
'disputatie'' of 'colloquium' niet in de mond. Integendeel, zij hadden
veeleerr een ondervraging van Coornhert voor ogen, waarbij zijn
verantwoordingg van de Proeve centraal zou komen te staan en voor een
uitwisselingg van argumenten geen ruimte zou zijn. In het kader van de
toepassingg van het plakkaat van 1581 was het belangrijk dat Coornhert
'gehoort'' zou worden en dat 'goede kennisse' zou worden genomen van
zijnzijn denkbeelden. 203 Alleen dan was een evenwichtige besluitvorming
mogelijk,, die bovendien als onpartijdig aan de bevolking kon worden
voorgeschoteld.. Over de aanwezigheid van de predikanten of hun
deelnamee aan de besprekingen werd niet gerept.
Dee tegenstanders van de bespreking, daarentegen, schroomden
niett het etiket 'disputatie' te plakken op de voornemens van de Staten.
Dee Rotterdamse vroedschap meende zelfs over een openbare disputatie
tee moeten spreken en gaf te kennen dat 'men van wegen deser stede in
eenigee publycque disputatiën tusschen den kerckendienaren ende
Coornhertt voorn, nyet en sal bewilligen'.204 Vanuit Gouda kwam het
berichtt dat het stadsbestuur aldaar het geenszins geraden vond 'dat men
saill accorderen, dat dvoors. dijenaren met den voorn. Coornhert daerop
inn disputatie sail treden, overmits daeruut een groote onstichtinghe der
gemeentee ende scheuringe in der kercken volgen soude, sulcx dat beter
waerr voor deese tijt de saecke te laten berusten'. 205 Het moge duidelijk
zijnn dat deze steden met het gebruik van de term 'disputatie' hun
afkeurenn extra kracht wilden bijzetten. Blijkbaar riep deze term uiterst
negatievee associaties op. Met het schrikbeeld van een godsdienstgesprek
voorr ogen verklaarden deze steden op 16 september 1583 gezamenlijk
'datt by den fiscael tegens den voorn Coornhart geprocedeert sal worden,
achtervolgenss voorgaende placaet ende resolutie, alsoo bevonden wort
hemm daer tegens misgaen te hebben'. 206
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Dezee afkeer van disputaties, ofwel godsdienstgesprekken,
beperktee zich niet tot de Goudse en Rotterdamse vroedschap. Wat de
stemmingg in de Statenvergadering van 16 september betreft, laat het zich
zelfss aanzien dat in eerste instantie een meerderheid van de
gedeputeerdenn zich keerde tegen een 'bespreking' waarin zowel Coornhert
alss de predikanten het woord zou worden gegund. Een dergelijk welhaast
algemeenn verwoord afkeuren zou kunnen verklaren waarom de steden
Delftt en Schiedam zich schaarden bij de steden die de beoogde
'communicatie'' afwezen. Immers, de Delftse vroedschap had haar
oordeell laten afhangen van 'den voorslaeghen van den edelen ende
ghedeputeerdenn van den anderen steden' en de Schiedamse gedeputeerde
hadd de opdracht meegekregen 'te conformeren den mees ten stemmen,
dienendee althoos tot vordernisse van de religie'.207 Volgens het
notulenboekk had zich echter in de vergadering een meerderheid
afgetekendd van negen tegen zes in het voordeel van een 'bespreking'. 208
Watt had de stemming doen omslaan?
Tenn eerste moet worden gewezen op de het stemgedrag van de
edelen,, die zich uitspraken vóór een 'bespreking'. Wellicht wist de
Ridderschapp met haar stellingname nog enkele steden over de streep te
trekken,, zodat de balans uiteindelijk kon doorslaan naar ruime
meerderheidssteunn voor het voorstel van de Staten. Ten tweede zal de
inhoudd van de ordonnantie van de Staten met betrekking tot de
'bespreking'' sommige critici mild hebben gestemd. De steden die
wellichtt nog vreesden voor mogelijke ontsporing van de voorgestelde
'bespreking',, konden met geruststelling kennis nemen van het
voornemenn van de Staten de 'bespreking' in te bedden in de resolutie van
februari.. De bevoegdheden van de commissarissen strekten zich dan ook
verderr uit dan het aandragen van theses 'uyt de boeckskens vanden
voorn.. Coornhart gemaeckt ende uytgegeven', die het uitgangspunt
zoudenn vormen voor de 'bespreking'. De slotzin van de commissie sprak
boekdelenn over de intentie van de Staten: 'gevende de voorsz.
commissarissenn oock vorder last, met'er daet daer in te doen voorsien
achtervolgendee voorgaende placaten ende ordonnantien, soo verre
anderss yet gedaen ofte gehandelt soude mogen worden, doende daer na
vann alles rapport aen de Staten'.209
Dee officiële opdracht van de Staten aan de ad hoe-commissie ter
bevorderingg van de bespreking bracht meer duidelijkheid. Deze
opdracht,, of 'commissie', is gedateerd op 16 september 1583 en werd
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vermoedelijkk pas op de vergadering van diezelfde dag gepresenteerd. Bij
gebrekk aan dit formele stuk hadden de steden eerder tot verschillende
inzichtenn kunnen komen over de aard en de vorm van de aanstaande
bespreking.. Toch maakte de officiële opdracht van de Staten aan de
commissarissenn nog geen einde aan alle dubbelzinnigheid. De Staten
schrevenn een bespreking voor die de vorm kende van een
godsdienstgesprek,, maar nog altijd aanleunde tegen een politiek verhoor.
Dee ad hoe-commissie bestond in totaal uit elf commissarissen,
waarvann er acht afkomstig waren uit de Hoge Raad en het Hof van
Hollandd (aangeduid als Provinciale Raad).210 D e overige drie
commissarissenn waren Statenleden, te weten jonkheer Johan van
Mathenes,, Nicolaas van der Laan en Willem Bardesius.211 Met deze
commissiee van wijze mannen hoopten de Staten voldoende autoriteit te
hebbenn verzameld om een ordelijk verloop van het godsdienstgesprek,
datt reeds op 22 september 1583 in Den Haag 'ter bequamer plaats' zou
plaatsvinden,, te garanderen. De commissarissen kregen tot taak een
reekss theses op te stellen op basis waarvan kon worden 'geprocedeert
[...]] tot christelijcke verantwoordinge, bewijs ende onderrechtinge'. Deze
thesess moesten afkomstig zijn uit het werk van Coornhert. Daarbij ging
hett niet alleen om de Proeve^ maar ook om geschriften tegen de
'beroepingee vande predicanten'. Voorts verordonneerden de Staten dat
err aantekeningen werden gemaakt van het besprokene. 212
Hett mandaat van de Staten aan de commissarissen maakte
duidelijkk dat de regering het rekest van de predikanten (augustus 1583)
terr harte had genomen. In februari 1583 rechtvaardigden de Staten hun
maatregelenn tegen Coornhert nog uitsluitend onder verwijzing naar de
noodzaakk 'tot voorstant vande waerheyt en Godts leere en H.
Woordt'. 2133 De commissarissen moesten er echter niet alleen van
doordrongenn zijn dat hun werk in dienst stond van de ere Gods. Tevens
werdd hun opgedragen te handelen ter bevordering van de 'rust ende
eenigheyt,, midtsgaders tot conservatie ende authoriteyt vande overigheyt
derr landen'.214 Het theologisch debat was in dienst komen te staan van de
eendrachtt van het land.
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Tott zover kan de opzet van de bespreking in Den Haag in twee
belangrijkee opzichten voldoen aan de criteria van een 'politieke
disputatie'. 2133 De regering nam het initiatief tot het godsdienstgesprek en
zijj koos ervoor een van oorsprong academische onderwijsvorm, te weten
dee disputatie, in te zetten ter legitimering van een betrekkelijk nieuwe
godsdienstigee orde. Over de mogelijke openbaarheid van het
godsdienstgesprekk werd in de opdracht aan de commissarissen niet
gesproken.. Wel volgde een laatste bepaling waarin de grote
terughoudendheidd van de Statenleden, gevolmachtigd door hun minstens
zoo bevreesde vroedschappen, doorklonk. Het mandaat van de
commissarissenn werd uitgebreid
met de bevoegdheid
reeds
uitgevaardigdee plakkaten en ordonnantiën ten uitvoer te brengen. 216
Dezee bepaling waarborgde de veroordeling van Coornhert, wiens
'schuld'' immers in de resolutie van februari 1583 lag besloten. De grens
tussenn godsdienstgesprek en 'politieke' ondervraging was nog altijd
vloeibaar. .
D ee opdracht van de Staten zoals deze op 16 september 1583 werd
geformuleerd,, zou nooit ten uitvoer worden gebracht. Weliswaar
verzameldenn de partijen zich op 21 september in Den Haag, maar tot de
beoogdee 'bespreking' kwam het niet. Nu wreekte zich het geringe
enthousiasmee binnen de Staten voor een godsdienstgesprek, of in dit
gevall een bespreking die naar een godsdienstgesprek neigde. Coornhert
wistt het wankele evenwicht binnen de Statenvergadering te verstoren
doorr hoge eisen te stellen aan de aanstaande 'bespreking'. Per brief
haddenn de Staten hem te kennen gegeven dat hij en de predikanten
zoudenn worden gehoord 'soo wel inde verantwoordinge als goede
onderrechtingee op 't gunt christelijck aldaer sal worden voorgehouden.
Ditt alles zou met 'goede ordre' worden afgehandeld, waarbij 'nae
behooren'' aantekeningen zouden worden gemaakt.217 Deze bepalingen
warenn Coornhert te algemeen en te summier. Hij wenste 'in desen
voorghenomenn handel' meer houvast te krijgen aangaande de wijze van
notuleren,, het verloop van het debat en de financiële afwikkeling van de
bijeenkomst. 218 8
Coornhertt nam de eerste gelegenheid te baat om zijn eisen op
tafell te leggen. O p 21 september trad hij in Den Haag aan, zoals hem
doorr de Staten was opgedragen. De start van de 'bespreking' was voor de
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volgendee dag gepland. O p gebruikelijke wijze zouden Coornhert en de
predikantenn alvast worden geïnstrueerd over de gang van zaken tijdens
hett debat. Ook kon deze preliminaire bijeenkomst worden gebruikt om,
zoo nodig, verdere afspraken met de deelnemers te maken. Coornhert
kaaptee echter het initiatief van de commissarissen weg en las een
schriftelijkee verklaring voor. Wanneer hij zich in het nauw voelde
gedreven,, zoals ook tijdens de voorbesprekingen voor het Leidse
godsdienstgesprek,, beriep hij zich op zijn Haarlemse poorterschap.
Coornhertss openingszin in Den Haag kan daarom als symptomatisch
wordenn beschouwd voor zijn grote wantrouwen jegens de
commissarissen:: 'Voor allen beginne verclare ick D . Volckhert
Coornhertss als burgher der stede Haarlem, dat ick int minste nyet in
voornemenn en ben te buyten te gaan mijn burgerrecht, ende die
privilegiënn der voorsz stede, met dit mijn onderdanigh verschijnen alhier
inn den Haghe'. 219 Zijn aantreden betekende verder nog niet zijn
onvoorwaardelijkee deelname aan de besprekingen. Eerst wilde hij
verzekerdd zijn 'sonder quetse van mijne conscientie' te kunnen
participerenn 'ten dienste Godes, der landtsaten ende des landes'." Een
veroordelingg van Coornhert op basis van een ordelijke 'bespreking' van
thesess leek plots mijlenver weg.
Dee commissarissen moeten vooral met zorg hebben geluisterd
naarr Coornherts frequente verwijzingen naar het zogenaamde protocol
vann Frankenthal. 221 Dit betrof een uitgebreide weergave van een
wijdlopigg godsdienstgesprek tussen gereformeerde predikanten en
dopersee voormannen onder voorzitterschap van de keurvorst Frederik
IIII de Wijze van de Palts in 1571. Het protocol, een weergave van de
actaa van de besprekingen, had Coornherts bewondering gewekt en hij
wildee enkele passages hieruit van toepassing verklaard zien op de gang
vann zaken in Den Haag. Zo kreeg in Frankenthal elke partij een eigen
notariss toegekend en stelde de keurvorst de doperse partij vrij van
kosten. 2222 Coornhert was uit op een volwaardig debat en wilde in Den
Haagg zijn revanche nemen op de vernederende ervaringen in Leiden.
Zijnn voornemen strookte niet met de bedoelingen van de Staten, die juist
eenn korte 'bespreking' voor ogen stond, waarna zij op gelegitimeerde
wijzee tegen Coornhert konden optreden. Hoewel Coornhert geen weet
hadd van het uitgebreide mandaat van de commissarissen, gaf het feit dat
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dee partijen binnen vijf dagen na het besluit van de Staten in Den Haag
werdenn opgetrommeld hem wellicht reden tot achterdocht. Was de
bijeenkomstt wellicht bedoeld als een zitting pro forma, om de uitvoer van
eerderr genomen resoluties te rechtvaardigen? 223
Hett is moeilijk voor te stellen dat de voorgenomen besprekingen
nogg hebben plaatsgevonden na Coornherts provocerende optreden op
211 september. Zekerheid hierover ontbreekt echter. Coornhert is de
enigee die melding heeft gemaakt van zijn schriftelijke verklaring aan de
commissarissen.. Door de datum bij deze vermelding achterwege te laten,
iss dit optreden steeds als onderdeel beschouwd van het Haagse
godsdienstgesprek. 2244 Deze begon echter pas twee weken later.
Coornhertss verslag van het Haagse debat vertoont in dit opzicht
overeenkomstenn met zijn verslag van de besprekingen in Leiden. Met
namee in de voorbereidingsfase van de debatten deden zich
ontwikkelingenn voor die door Coornhert niet worden verhaald in een
pogingg zijn tegendraadse gedrag te maskeren. Ook het notulenboek van
dee Staten zwijgt over het verdere verloop van de 'bespreking'.
Hett ligt voor de hand dat de commissarissen advies hebben
gezochtt bij de Staten, zoals zij ook in Leiden hadden gedaan. De Staten
zullenn verdere besprekingen tussen de partijen hebben opgeschort. De
'kwestie-Coornhert'' werd echter niet op de lange baan geschoven, want
opp 2 oktober reeds verscheen een tweede opdracht van de Staten aan een
opnieuww samengestelde ad hoe-commissie ter bevordering van alweer
eenn volgende samenkomst in Den Haag. 225 Het valt op dat de eisen van
Coornhertt niet waren ingewilligd. Hier was dan ook sprake geweest van
eenn onderonsje tussen de Staten en de predikanten. Crusius maakte zelfs
eenn opzet voor de hernieuwde opdracht aan de commissarissen. 226 Het is
duidelijkk dat Crusius en de zijnen aanstuurden op een debat dat een
belangrijkee publieke functie zou kunnen vervullen. De predikanten
haddenn bijvoorbeeld graag gezien dat de acta van het aanstaande debat
zoudenn worden gepubliceerd. In deze 'tussenperiode' vond tevens een
belangrijkk gesprek plaats met Oranje, die moest worden overtuigd van de
2233
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noodzaakk van een godsdienstgesprek waarbij van een grotere
gelijkwaardigheidd tussen de gesprekspartners sprake zou zijn.227
Vermoedelijkk legde Saravia zijn gewicht in de schaal om de Prins gunstig
tee stemmen.
Inn de nieuwe opdracht aan de commissarissen bleken ingrijpende
veranderingenn doorgevoerd. 228 Het beoogde verhoor van Coornhert in
Denn Haag moest plaats maken voor een 't'samenspreeckinge', een
aanzienlijkk minder dubbelzinnige term dan 'bespreking'. 229 De
predikantenn duidden de deelnemers aan het debat als 'colloquenten'. 230
Daarbijj was een ondervraging van Coornhert niet langer aan de orde en
veranderdee de status van de aanstaande bijeenkomst. De predikanten
wildenn zich in alle vrijheid verweren tegen de 'aenclachten en accusatien'
vann Coornhert.
Mett de hernieuwde opdracht aan de commissarissen was een
debatt op basis van theses van de baan. In Den Haag zou een Vrij' debat
plaatsvinden.. Tenminste, de orde van het debat zou worden bepaald
doorr de commissarissen, 'gelijck syluyden bevinden sullen best te
behooren'.. De vaststelling vooraf van een reeks theses maakte het
mogelijkk de besprekingen bij voorbaat te sturen en te abstraheren van de
aanstootgevendee tekst van de Proeve. Van dit principe werd nu afstand
gedaan."" Voorts bleek in de tweede opdracht van de Staten geen
verwijzingg opgenomen naar de uitvoering van voorgaande resoluties of
plakkaten.. De implementatie van deze verordeningen werd niet langer
gekoppeldd aan de uitkomst van de besprekingen. Dit lag minder voor de
handd gezien de gewijzigde vorm van het debat. Een heldere structurering
vooraff ontbrak, waardoor de uitkomst van het debat onzekerder werd.
Bovendienn moeten de predikanten in dit stadium hun streven naar een
schikkingg met Coornhert hebben doorgesproken. Een dergelijke
uitkomstt zou de Proeve onschadelijk maken en de onmiddellijke noodzaak
wegnemenn in het kader van het 'boekenplakkaat' tegen Coornhert op te
treden. .
Tochh hielden de Staten op termijn nog altijd rekening met nieuwe
strafmaatregelenn tegen Coornhert, die in de afzonderlijke steden ten
Ibidem;; Crusius spreekt over een 'voorgaende communicatie met zijne Excell.'
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uitvoerr zouden moeten worden gebracht. O m deze reden wilden zij
Statenledenn — immers overwegend afgezanten van de verschillende
stedelijkee vroedschappen — zoveel als mogelijk verplichten bij het
godsdienstgesprekk aanwezig te zijn. D e Staten hoopten het draagvlak
voorr (strafmaatregelen tegen Coornhert te vergroten door hen nauwer
tee betrekken bij het godsdienstgesprek. Het aantal commissarissen werd
dann ook flink uitgebreid met twee vertegenwoordigers van de
ridderschapp en telkens één gedelegeerde uit achtereenvolgens Dordrecht,
Haarlem,, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorcum,
Alkmaar,, Hoorn en Enkhuizen. Bovendien zou Oranje worden
voorgelegdd dat het godsdienstgesprek alleen in aanwezigheid van de
vertegenwoordigerss van de steden doorgang behoorde te vinden.
Daardoorr zouden immers na afloop van de besprekingen 'met meerder
respectt ende authoriteyt' maatregelen tegen Coornhert kunnen worden
doorgevoerdd in de steden. Met dit 'advies' aan de Prins hoopten de
Statenn dat Oranje zou besluiten tot een speciale oproep aan de stedelijke
232 2

regenten. .
Hett is niet duidelijk of bij de vaststelling van de nieuwe
ordonnantiee van de Staten in de vergadering opnieuw is gestemd.
Vermoedelijkk is de tweede opdracht aan de ad hoe-commissie binnen het
bestekk van de resolutie van 26 september 1583 opgesteld. Wel staat vast
datt een tweede uitnodiging is uitgegaan naar de steden, opdat zij op tijd
eenn zaakgelastigde naar Den Haag konden sturen. 233
Inn hun tweede opdracht aan de ad hoe-commissie ter bevordering
vann het godsdienstgesprek verbonden de Staten zich nauwer dan ooit
tevorenn aan de gereformeerde kerk. In de nieuwe opdracht was sprake
vann een uitdrukkelijke betrokkenheid van de Staten. Nog altijd brachten
dee Staten het godsdienstgesprek in verband met de handhaving van de
eree Gods, de autoriteit van de Staten, de eendracht van het land en de
openbaree rust en orde. In de tweede opdracht wierpen de Staten zich
daarbijj echter expliciet op als beschermers van de gereformeerde kerk.
Hett stuk opende met de volgende ondubbelzinnige steunbetuiging aan
dee gereformeerde kerk: '[...] in alle goede ende wei-geordonneerde
republiquen,, ende namentlijck inde gene daer Godt Almachtigh sijn
genadee verleent heeft, omme te hebben ende te gebruyeken de ware
christelijckee gereformeerde religie, [behooren] geen disputen of
twijffelachtigheytt [...] gemaeckt of gemoveert te worden in saecken de
2322
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voorszz religie aangaende, die eens vastelijck ende eijndelijck zijn
beslootenn ende aengenomen'. 234
Dee Staten waren zich bewust van het slechte imago van hun
politiekk inzake de godsdienst. Het Haagse godsdienstgesprek moest de
nodigee legitimering verschaffen voor een krachtiger optreden tegen
Coornhert.. Als inzet van de besprekingen gold onverminderd het streven
vann de predikanten tegenstanders als Coornhert 'eens den mondt te
sluyten'.. Een godsdienstgesprek was daartoe een des te geschikter
middel,, aldus de Staten, omdat deze alle schijn wegnam dat de Staten tot
eenn politiek van gewetensdwang zouden willen overgaan.
Hett moge duidelijk zijn dat de predikanten met de herziene
opdrachtt van de Staten een triomf beleefden. De Staten kwamen volledig
tegemoett aan hun rekest van augustus 1583. De regering schaarde zich
volmondigg achter de gereformeerde kerk en bekrachtigde haar status als
publiekee kerk. Het verhoor van Coornhert dat de Staten aanvankelijk
voorr ogen had gestaan, zou de indruk hebben kunnen wekken dat de
predikantenn zichzelf moeilijk staande konden houden zonder steun van
dee regering. Aan de hand van een reeks zelf ontworpen theses hadden de
commissarissenn de predikanten immers moeiteloos door de 'bespreking'
kunnenn loodsen. Nadat Coornhert op 21 september 1583 zijn eisen
kenbaarr had gemaakt, maakten de predikanten gebruik van de impasse in
dee besprekingen om hun ideale debat af te dwingen.
Uitt het bovenstaande zou kunnen worden afgeleid dat de
weerstandd van de steden gebroken was. Dat was niet het geval. De
predikantenn hadden een succesvolle lobby opgezet teneinde een aantal
prominentee Statenleden, leden van de Hoge Raad en zelfs Oranje te
winnenn voor een godsdienstgesprek. Niet langer zou de bijeenkomst in
Denn Haag in het teken staan van een ondervraging van Coornhert.
Eerderr waren de rollen omgekeerd: de predikanten zouden een
verdedigingg van hun leer ten beste geven opdat Coornhert de mond kon
wordenn gesnoerd. Volgens de tweede opdracht aan de ad hoe-commissie
werdd niet Coornhert gehoord tegen de predikanten, maar werden de
predikantenpredikanten gehoord tegen Coornhert. 233 Crusius had zelfs voorgesteld dat
Coornhertt in alle vrijheid zijn gal zou mogen spuwen. 236 Het valt op dat
dezee cruciale wending in de opzet van de bijeenkomst niet aan de steden
werdd medegedeeld. In de uitnodiging aan de 'principaelste steden' 237 ,
2344

NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583.
NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583.
2366
Memorie Crusius aan de Staten van Holland (kopie), september 1583, GAD,
Hervormdee Gem., inv. nr. 636.
23//
Te weten: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam,
Gorinchem,, Alkmaar, Hoorn en Enkhui2en.
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waarinn de desbetreffende vroedschappen werd gevraagd één hunner op
244 oktober ter dagvaart te sturen, werd wederom de oude formule
gehanteerd. 238 8
Dee bijeenkomst in Den Haag zou volgens de uitnodigingsbrief aan
dee steden tot doel hebben 'Coornhart te doen verantwoorden 't gunt
daerr over de predicanten hen hebben te beklagen'.239 Zelfs was wederom
sprakee van een zeer ruim mandaat aan de commissarissen dat tevens het
bevorderenn — indien nodig - van strafmaatregelen tegen Coornhert lijkt
tee behelzen, 'als vooren'. 240 Dit strookte niet met de eigenlijke opdracht
aann de ad hoe-commissie die bij aankomst in Den Haag aan de
vertegenwoordigerss van de steden kenbaar zou worden gemaakt.
Blijkbaarr was het nodig de steden te paaien opdat zij hun
vertegenwoordigerss naar Den Haag stuurden. Deze Statenleden waren
geenn voorstanders van een godsdienstgesprek. Meer nog dan zich op het
eerstee gezicht laat vermoeden, zagen de predikanten hun wensen vervuld
inn weerwil van de Staten.

2388

Dit wordt weerspiegeld in de formulering van de besluiten tot dagvaart in de
vroedschapsboekenn van Delft, Leiden en Alkmaar. Bronnen. Becker ed., 89-90.
2399
NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 10 oktober 1583.
Ibidem. .
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Bezweringsformules s
Hett Haagse godsdienstgesprek (1583)

Opp het Binnenhof
O pp de vroege ochtend van donderdag 21 oktober 1583 verzamelde zich
eenn opvallend gevarieerd gezelschap in de vergaderzaal van de Hoge
Raadd op het Binnenhof in Den Haag. 'Mannen van staat', magistraten uit
allee hoeken van het land en veelal jonge predikanten mengden zich met
eenn meer luidruchtig gezelschap van nieuwsgierige burgers. 1 Deze
laatstenn zullen zich hebben verheugd op het schouwspel dat komen ging.
Ookk de aanwezige ambtsdragers en predikanten waren verwachtingsvol,
maarr daarbij aanzienlijk minder zorgeloos. De kwestie-Coornhert
woekerdee al bijna zes jaar lang voort, tot afbreuk van de autoriteit van de
Statenn en de publieke kerk. Was met het op handen zijnde
godsdienstgesprekk een oplossing binnen handbereik of moest worden
gevreesdd voor nog grotere onrust?
Eenn godsdienstgesprek op het Binnenhof was niet eerder vertoond. De
keuzee voor de vergaderzaal van de Hoge Raad was willekeurig in zoverre
datt het godsdienstgesprek geen formele zitting van de Hoge Raad
betrof.22 De Staten, een bestuursorgaan zonder vast onderkomen, hielden
hunn bijeenkomsten in D e n Haag doorgaans in één van de vele
vertrekkenn op het Binnenhof, maar vermoedelijk is geen van deze

11
Het aantal aanwezigen bij het godsdienstgesprek valt niet precies vast te stellen. In
dee acta staat alleen opgetekend welke commissarissen acte de presence geven. O v e r de
belangstellendenn wordt slechts opgemerkt dat sprake was van 'diversche
ommestanderss ende toehoorders'. Coornhert, Disputatie, 28.
D ee instructie van de Staten ten behoeve van het Haagse godsdienstgesprek is terug
tee vinden in het register van resolution, ordonnantiën, plakkaten en commissies van
dee Hoge Raad (1582-1789). Zie: N A , Archief Hoge Raad (HR), inv. nr. 1297, f. 30v31v.. Het stuk behoort tot de laatste categorie van commissies en staat geregistreerd
alss 'acte van sijn Ex ent den Prince van Orangien ende vanden Staten van Hollandt
daerr by de tsamenspreeckinge tusschen Dirck Volckertsz Corenhert ter eenre ende
dee predicanten des goddelicken woorts ter andere svden toegelaten werdt ter
presentiee vanden hoogen raede ende gedeputeerden vanden steden van Hollandt'. D e
lijstt van regesten voor de beginjaren van de Hoge Raad maakt geen melding van het
godsdienstgesprek. .
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gebruikelijkee vergaderruimten voor langere tijd beschikbaar geweest. De
add hoe-commissie ter weging van de kwestie-Coornhert week dus uit
naarr de kamer van de Hoge Raad, eveneens op het Binnenhof. Dit moet
zijnn gebeurd op aanwijzing van een aantal Raadsleden die nauw bij het
godsdienstgesprekk waren betrokken.
Hett is nodig met enige nadruk te stellen dat sprake was van een
godsdienstgesprekk onder de aegis van de Staten, gezien de prominente
roll die was weggelegd voor een zestal leden van de Hoge Raad.4 Deze
'mannenn van staat', onder wie de meest geachte juristen in Holland,
danktenn hun benoeming tot commissaris aan hun positie als Raadslid,
maarr werden niettemin op persoonlijke titel als gecommitteerden van de
Statenn benoemd. Zij handelden niet als representanten van de Hoge
Raad.. In de officiële instructie ten behoeve van het godsdienstgesprek
werdenn de Raadsleden door de Staten om die reden bij name genoemd. 5
Wanneerr sprake zou zijn geweest van een gerechtelijke procedure bij de
Hogee Raad of van een debat onder auspiciën van deze instelling, in meer
off minder formele zin, hadden de Staten in hun instructie simpelweg
kunnenn volstaan met een verwijzing naar de Hoge Raad. Bovendien had
inn dat geval de president van de Raad, Johan van Treslong 6 , een rol
moetenn spelen. Getuige de acta van het debat was hij niet bij de
besprekingenn aanwezig.
Dee aanwezigheid van de Raadsleden bij het godsdienstgesprek
verhoogdee het politieke gehalte van het debat aanmerkelijk. De Hoge
Raadd was nog geen jaar eerder ingesteld als hoogste college van appel
binnenn Holland en vervulde van meet af aan een belangrijke politieke rol
aann de zijde van Oranje en de Staten. D e oprichting van de Raad
betekendee prestigewinst voor Holland en temperde de machtsaanspraken
vann het Hof van Holland. 7 Met de Hoge Raad verzekerde Oranje zich
33

K o o p m a n s , Staten van Holland, 88-90; Paul Knevel, Het Haagse bureau. 1r-eeuwse
ambtenarenambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam 2001) 11-12, 26-27.
44
Het godsdienstgesprek kan vanwege de dirigerende rol van de Staten en het
ontbrekenn van iedere v o r m van juridische procesgang beslist niet worde n beschouwd
alss vervolg o p de ketterprocessen in de eerste helft van de zestiende eeuw, waarin
ketterss zich hadden te verantwoorden ten overstaan van wereldlijke gerechtelijke
autoriteitenn als de schepenbank en het provinciale hof. Vgl. Cornelis Augustijn, 'Die
Ketzerverfolgungenn in den Niederlanden van 1520 bis 1545' in: Silvana Seidel
Menchii ed., Ketsvrverfolgung im 16. und jriihen 17. Jahrhundert, Wolfenbütteler
Forschungenn 51 (Wiesbaden 1992) 49-63, aldaar 52.
55
NA, Stvll, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583.
66
C. Verhas, De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den
Haagg 1997) 35.
'' Koopmans, De Staten van Holland, 142-143, K o o p m a n s baseert zich hier in
belangrijkee mate o p D e Blécourt die de oprichting van de Hoge Raad in de context
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vann een invloedrijk en betrouwbaar adviserend college. Het funtioneerde
alss hoogste rechtsprekende macht binnen Holland en, niet minder
belangrijk,, als ondergeschikte van Oranje en de Staten. 8 Hoezeer bestuur
enn rechtsspraak in deze periode met elkaar waren vervlochten, blijkt uit
dee wijze van benoeming van de leden van de Hoge Raad. Oranje had
hierinn als enige beslissingsbevoegdheid. Uit een lijst van vooraanstaande
juristen,, hem aangeboden door de Staten van Holland, koos hij in maart
15811 voorlopig negen raadsheren, die voor het leven werden benoemd. 9
Dee zes mannen die door de Staten zouden worden belast met de
organisatiee van het Haagse godsdienstgesprek, behoorden allen tot deze
eerstee lichting, een 'select groepje van geleerde mannen met een rijke
ervaringg in rechtspraak en/of bestuur'. 10
Inn de ad hoe-commissie van de Staten ten behoeve van het
godsdienstgesprek,, legden de zes leden van de Hoge Raad het grootste
gewichtt in de schaal. Coornhert refereerde dan ook naar deze mannen als
dee 'hooftgecommitteerden' van het debat. 11 Zij deden weinig voor elkaar
onderr in macht en prestige. Gijsbert van Hogendorp 12 en Johan van
Banchemm (1540-1601)13 waren beiden succesvol advocaat; Van Banchem
hadd een drukke praktijk opgebouwd in Leiden. De raadsheren Dirck van
Egmondd van der Nieuburgh (1537-1596)14, Gerard van Wijngaerden15 en
Sebastiaann van Loosen. 16 hadden sinds 1573 hun sporen verdiend als
raadsledenn bij het Hof van Holland. Nanning van Foreest (1519-1592)17,
tenslotte,, was op het moment van zijn benoeming tot raadslid werkzaam
alss pensionaris van de stad Alkmaar. Deze raadsleden,Van Hogendorp
vann de machtspolitiek van Oranje heeft geplaatst. Zie: A.S. de Blécourt, 'De geboorte
vann den H o o g e n Raad van Holland en Zeeland', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 2
(1920-1921)) 428-459.
88
Christel Verhas, 'Rechtspraak in hoogste instantie in de Nederlanden. " D e Hoge
Raadd van Holland, Zeeland en West-Friesland'" in: R. Huijbrecht ed., Handelingen van
hethet tweede Hof van Holland symposium gehouden op 14 november 1997 in de Trêves^aal te Den
HaagHaag (Den Haag 1998) 13-19, aldaar 19; K o o p m a n s , De Staten van Holland, 143.
99
Verhas, De beginjaren van de Hoge Raad, 35. H e t is merkwaardig dat in de instructie
vann de Staten van Holland de zes commissarissen uit de Hoge Raad worden
aangeduidd als 'alle den heeren vanden H o o g e n Rade in Hollandt'. Zie: N A , StvH, inv.
nr.. 18, Res. 2 oktober 1583.
100
Verhas, De beginjaren van de Hoge Raad, 4 1 .
111
Coornhert, Disputatie, 105.
122
Van der Aa IX, 929.
133
A ' A B J T V , 25-26.
" A A W I I I ,, 345.
133
Van Wijngaerden was voormalig raadsheer van het H o f van Holland. K o o p m a n s ,
DeDe Staten van Holland, 137.
166
Van Loosen overleed in 1597. A A W XI, 626; Van der Aa XI, 626.
177
A'ABtf" 1,881-882.
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enn Van Loosen uitgezonderd, behoorden tot de meest actieve en
drukbezettee leden van de Hoge Raad.
Mett de benoeming van deze gecommitteerden werd eens te meer
duidelijkk dat de Staten de hoogste prioriteit toekenden aan het
godsdienstgesprek.. Dit gold overigens in gelijke mate voor de
benoemingg van Joost de Menijn19, een begaafd jurist werkzaam voor het
Hoff van Holland. Coornhert wist de aanwezigheid van deze mannen ook
inn letterlijke zin op waarde te schatten. Wanneer het debat niet mondelijk
maarr schriftelijk zou worden gevoerd, aldus Coornhert, kon het land
'grootee costen' worden bespaard. Bovendien hoefden de commissarissen
inn dat geval geen verlof te nemen van hun dagelijkse, drukke
bezigheden. 200 Nog afgezien van de financiële gevolgen van de
bijeenkomst,, stond met het debat voor de Staten veel op het spel. De
rustt in het land, de status van de publieke kerk en het aanzien van de
Statenn zelf, vereisten dat de leiding van het godsdienstgesprek aan een
deskundigee en gezaghebbende commissie werd toevertrouwd.
Hett moet velen op die eerste dag van de besprekingen zijn
opgevallenn dat het aantal gecommitteerden van de Staten groot was. Het
gewichtt van deze ad hoe-commissie was werkelijk uitzonderlijk groot.
Naastt de zeven raadsheren waren nog maar liefst dertien Statenleden
benoemd.. Volgens de instructie van de Staten stonden deze
vertegenwoordigerss van de Ridderschap en de steden op gelijke voet met
dee overige commissieleden en vormden zij zelfs een meerderheid. 21 Bij
aanvangg van de besprekingen ontbraken de commissarissen uit
Rotterdam,, Gouda, Gorinchem en Hoorn. 22
Naarmate
het
godsdienstgesprekk vorderde, nam het contingent Statenleden verder af;
zelfss werd op 28 november 1583 — bij de hernieuwde opening van het
debatt - een minimum van vier vertegenwoordigers bereikt." Vanaf de
vierdee dag van de besprekingen ontbrak bovendien de enige afgezant van
hett Hof van Holland, raadsheer De Menijn. Vanwege hun constante

188

Verhas, De beginjaren, 44.
Van der Aa X I I , 614-618.
200
Coornhert, Disputatie, 23.
211
N A , StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583.
222
Aanwezig waren: de heren O t t o van E g m o n d en Van Kenenburgh (Ridderschap),
Jacobb Pauli (Dordrecht), Jan van Zuren (Haarlem), Gerrit Biesen (Delft), Willen Jan
Reyersz.. van Heemskerk (Leiden), Philips Cornelisz. (Amsterdam), Jan Adriaensz.
(Alkmaar),, J a c o b Joostensz. (Enkhuizen). O p volgende bijeenkomsten meldden zich
n o gg R o m b o u t Hogerbeets (Hoorn) en de heer van Schagen, die de Ridderschap
vertegenwoordigde. .
233
Coornhert, Disputatie, 75.
199
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aanwezigheidd bij het debat waren het de zes leden van de Hoge Raad die
inn Den Haag feitelijk de dienst uitmaakten.
Dee vergaderzaal van de Hoge Raad leende zich uitstekend voor een
godsdienstgesprek.. Ook gerechtelijke verhoren waren gebaseerd op het
principee van hoor en wederhoor in het bijzijn van een aantal raadsheren
enn enig publiek, zodat de indeling van de ruimte goed afgestemd moet
zijnzijn geweest op de vereisten voor het debat. Nadat beide colloquenten en
dee commissarissen, notarissen en het publiek hun zitplaatsen hadden
gevonden,, brak het plechtige moment aan van de eedaflegging door
Saraviaa en Coornhert. 24 Zij beloofden met gepast respect voor de
tegenpartijj en op eerlijke wijze te disputeren, 'abstinerende van alle
injurieusee ende kijffelijcke woorden'. 25 Na deze plichtspleging volgde de
toezeggingg dat de protocollen van het debat op geen enkele wijze
openbaarr zouden worden gemaakt 'int gheheele nochte deele, deur ons
nochtee deur andere, directelijck nochte indirectelijck'. De colloquenten
wistenn nog wel te bedingen dat de stukken ter lezing aan 'twee ofte drie
discretee persoonen' mochten worden voorgelegd wanneer advies moest
wordenn ingewonnen." 6 Vermoedelijk werd dit ingebracht door Saravia,
diee werd geflankeerd door Crusius en Donteclock. Ook de notarissen die
warenn opgetrommeld om voor Saravia en Coornhert te notuleren legden
inn gelijkluidende bewoordingen een eed af. Zij beloofden zich als 'goede
endee getrouwe notarissen' te gedragen en onder geen beding gelegenheid
tee geven tot verspreiding van de protocollen. 27
Alleenn de Staten, als 'hooghe overigheydt', kwam het recht toe te
beslissenn over eventuele publicatie van de protocollen. 28 Achter deze
ogenschijnlijkk weinig opzienbarende clausule, waaraan zowel Saravia als
Coornhertt zich committeerde, ging een conflict schuil dat aan de
vooravondd van de besprekingen bijna het failliet van het
godsdienstgesprekk had betekend.

Hoewell voor Crusius een kleine rol was weggelegd tijdens de besprekingen (hij zou
steedss het onderhavige artikel uit Coornherts Proeve voorlezen bij de aftrap van een
nieuwee gespreksronde) voerde Saravia als enige het woord namens de predikanten.
Dee eedaflegging was daarom alleen op hem van toepassing.
255
Coornhert, Disputatie, 27.
' 66 Ibidem.
"77 Coornhert, Disputatie, 27-28. Voor Saravia werd genotuleerd door Jan Wolf;
Coornhertt maakte gebruik van de diensten van Govart van Rijswijck. Ook de notaris
vann de Hoge Raad, Anthonie Geniets, stelde acta op; hij stond reeds onder ede.
288
Ibidem, 27.
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Voorwaarden n
Aann het godsdienstgesprek in Den Haag ging een preliminaire
vergaderingg vooraf, zoals in 1578 ook in Leiden het geval was geweest.
Dezee besloten bijeenkomst vond plaats op 25 en 26 oktober 1583.
Vanwegee het informele karakter van de besprekingen - alleen de
commissarissenn en de colloquenten 29 waren aanwezig - ontbreekt iedere
verwijzingg in het protocol. Twee brieven van Coornhert, aan de
commissarissenn van het debat (gedateerd 25 oktober 1583) en aan zijn
vrouww Neeltje (gedateerd 16 oktober 1583) geven inzicht in de
strijdpunten. 30 0
Anderss dan in Leiden bleef de status quaestionis nagenoeg
onbesproken.. In de instructie van de Staten lag reeds vastgelegd dat
Coornhertss Proeve als uitgangspunt van het godsdienstgesprek zou
dienen.. Ook Coornhert had dit voor ogen gehad. Opvallend is wel dat
hijj zonder problemen de positie van respondens in het debat aanvaardde.
Voorafgaandd aan de besprekingen had hij gesteld te willen blijven 'by
mijnn aanvechtinghe vande Nederlandtsche Catechismo', hetgeen een
stellingnamee als opponens impliceerde. 32 Ook de predikanten hadden hem
eerderr als aanklager aangeduid. 33 Nu was volgens Coornhert met de
predikantenn overeengekomen 'dat sv de voorsz Proeve souden
wederleggen,, ende hy [...] verantwoorden, ordentlijck vanden beginnen
tenn eynde toe'. 34 Dit gaf Saravia meer ruimte het debat naar zijn hand te
zetten.. Coornhert kan de consequenties van deze afspraak hebben
onderschatt of - met de bravoure die hem eigen was — zijn kansen als
respondensrespondens minstens zo gunstig hebben ingeschat.
Dee voorbesprekingen in Den Haag waren bovenal gemoeid met
dee publieke status van het godsdienstgesprek. De gereformeerden
vertegenwoordigdenn de publieke kerk; Coornhert vertolkte als publieke
figuurr het ongenoegen van velen. De Staten vreesden dat het debat
aanleidingg zou geven tot onrust, misschien zelfs ordeverstoringen,
wanneerr in alle openbaarheid werd gedisputeerd en de acta van het debat
inn druk werden verspreid. De Staten waren doordrongen van de
Ookk Crusius en Donteclock waren bij de voorbesprekingen aanwezig, hoewel zij
tijdenss het debat niet 'inde penne' zouden spreken. Coornhert, Disputatie, 21.
300
Ibidem, 21-26.
311
NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583.
'' Coornhert, Denck-schrijt, in: Idem, Disputatie, 20.
Memoriee Crusius aan de Staten van Holland (kopie), september 1583, GAD,
Hervormdee Gem., inv. nr. 636.
Coornhertt aan de commissarissen van de Staten van Holland, 26 oktober 1583, in:
Coornhert,, Disputatie, 23-24, aldaar 23.
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noodzaakk in de 'kwestie-Coornhert' tot een oplossing te komen, maar
wildenn tegelijkertijd ieder risico tot een minimum beperken. O m deze
redenn werd van overheidswege een besloten debat gepropageerd.
Hoewell de Staten zich hadden laten overhalen een godsdienstgesprek te
organiseren,, schemerde het oorspronkelijke plan van een 'gesprek'
binnenskamerss nog altijd in de besluitvorming door. Op één belangrijk
puntt hebben de Staten de wensen van de predikanten, zoals
geformuleerdd in de ontwerp-instructie voor het debat35, dan ook niet
ingewilligd.. In de definitieve ordonnantie van de Staten staat niets meer
tee lezen over het voornemen het debat ter plekke in verkorte vorm op
schriftt te stellen met het oog op publicatie.36
Dee commissarissen van de Staten beschikten over een ruim
mandaat.. Daarmee kwam deze mannen, als de facto voorzitters van het
debat,, veel bewegingsruimte toe. Hun beslissingsbevoegdheid reikte tot
dee grenzen van de instructie van de Staten, die in zeer algemene termen
wass gesteld. Over de gewenste vorm van het debat staat het volgende te
lezen: :
gevendegevende den selven of het merendeel van dien (— de commissarissen, M.K), authoriteyt
endeende volkomen last, omme alsulcke ordre op de voors^ t'samenspreeckinge te stellen
gelijckgelijck syluyden bevinden sullen best te behooren, ten eynde dat den voors% Coornhart
opop Hgene hy hem vermeten heeft, mach gehoort worden tegens de voorst^ dienaers, in alle
christelijckechristelijcke stilligheyt, met alle goede discretie, eerbiedinge ende christelijck ghemoet, op
datdat alles na Godts geest ende heyligh woordt mach aengevangen, gedreven ende
geëyndightgeëyndight worden ter eeren Godts, ende sulcx noodigh sal si/n tot rust en eenigheyt,
midtsgadersmidtsgaders tot conservatie vande authoriteyt ende overigheyt deser landen, sonder dat
dede voors^ tsamenspreeckendeparthyen sullen mogen excederen ofte te buyten gaen de
limiten,limiten, forme ofte manieren van handelinge by de voors* commissarissen henluyden te
prefigeren?prefigeren?1 1

Dee wijze van invulling van deze algemene voorschriften is niet zwart op
witt gesteld en moet uit de gang van zaken in Den Haag worden afgeleid.
Zoo verrieden de besprekingen voorafgaand aan het debat de
oorspronkelijkee intentie van de commissarissen. Zij hadden een
355

Zie p. 221-225.
D e ontwerp-instructie geeft de volgende conclusie: 'Voorts sal van eenen ofte twee
ghesworenn notarien ghetrouwelick opgheschreven werden al wat vanden partijen hinc
indeinde na ghenoechsaem debat der voorghestelder argumenten ghedicteert sal werden
o pp het aller cortste, o m daer na ghepubliceert te moghen worden tot nut der kercke
Christii ende bevestinghe der waerheijt &c'. Memorie Crusius aan de Staten van
Hollandd (kopie), september 1583, G A D , Hervormde Gem., inv. nr. 636.
377
N A , StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583.
366
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godsdienstgesprekk voor ogen gehad dat in beslotenheid zou
plaatsvinden,, waarbij alleen de griffier van de Hoge Raad zou notuleren
enn geen van de colloquenten inzicht zou krijgen in de acta. Publicatie van
dezee acta was vanzelfsprekend uit den boze. 38
Eenn conflict met Coornhert omtrent de wijze van disputeren lag
inn de lijn der verwachtingen. Toch is niet uitgesloten dat ook de
predikantenn zich tegen de plannen van de commissarissen hebben
verweerd.. Zij waren immers van meet af aan bij de vormgeving van het
debatt betrokken geweest. Vanwege het informele karakter van de
communicatiee tussen de predikanten en de commissarissen valt in de
bronnenn van dit contact niets meer terug te vinden. Coornhert,
daarentegen,, was in Den Haag een buitenstaander. Tenminste, hij
gedroegg zich als zodanig. O p 16 september 1583, toen het Haagse
godsdienstgesprekk niet van de grond leek te komen, had Coornhert zich
reedss beroepen op zijn Haarlemse poorterrechten en duidelijk gemaakt
alleenn onder bepaalde voorwaarden tot deelname aan het debat te willen
overgaan.399 Hoewel hij bevriend was met de commissarissen Van
Egmondd van der Nieuburgh 40 en Van Zuren 41 , en een informele lobby
daardoorr tot de mogelijkheden had behoord, verkoos Coornhert zijn
eisenn op formele wijze kenbaar te maken, namelijk per brief aan de
commissarissenn in september 158342; de voorbesprekingen op 25
oktoberr 1583 probeerde hij te beïnvloeden door middel van een
memorie,, die hij vermoedelijk zelf onder de belanghebbenden
verspreidde. 43 3
Coornhertss memorie betekende een aanvulling op de
voorwaardenn die hij in september reeds had gesteld. Toen had hij zich
sterkk gemaakt voor de aanstelling van twee onafhankelijke notarissen
opdatt beide partijen zouden beschikken over een authentieke kopie van
dee acta die verbatim zouden worden opgesteld en door de colloquenten
zelff ondertekend. Ook had Coornhert financiële compensatie geëist van
dee Staten. Het godsdienstgesprek betrof immers een 'ghemeen sake' en
Coornhertt zag geen reden waarom hij zelf voor de onkosten zou moeten
opdraaien. 444 In de nota ten behoeve van de voorbesprekingen op 25
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oktoberr 1583 stelde Coornhert opnieuw de kwestie van de protocollen
aann de orde en breidde hij zijn eisenpakket verder uit. Ook een
authentiekee kopie van de instructie van de commissarissen moest hem
terr beschikking worden gesteld. Coornhert wilde inzicht krijgen in de
opdrachtt van de Staten. Zouden de commissarissen 'hooren ende
verstaann sonder oordeelen' of waren zij rechters in deze zaak?45
Coornhertt maakte duidelijk dat hij de commissie ongeschikt achtte
eenn (eind)oordeel uit te spreken in het debat. Oranje noch de Staten,
nochh de verschillende commissarissen konden in een zo gewichtige zaak
(diee de waarheid aanging, niet één of ander persoonlijk belang, aldus
Coornhert)) als rechter optreden. Hun kennis van de Bijbel schoot tekort
enn bovendien waren zij niet 'eendrachtelijck' door de partijen als rechters
erkend.. Coornhert schroomde verder niet te spreken van een partijdige
commissie,, 'overmidts syluyden meest al self zijnde vande religie die
berisptt wert'. 46 Hij zou de bevoegdheid een eindoordeel uit te spreken
lieverr in handen leggen van 'drie of vier' onpartijdige en deskundige
mannen,, voorzover natuurlijk deze te vinden zouden zijn. Omdat
Coornhertt de kans hierop klein achtte gaf hij nog een laatste alternatief:

CanmenCanmen sulcke onpartijdige luyden nyet becomen, of wilmen daar nyet aan, datmen
dandan neme de selve rechters, die in Duytschlant van Luthers, in Zmtserlant van
Zmnghels,Zmnghels, ende in Vranckrijck, oock in den Nederlanden vande calviniaansche Zeere
hethet oordeel hebben ghegeven, namentlijck het wiek, dient oock meest aangaat, ende na
'tlesen'tlesen vander catholijcken, oock vande luthersche, ^winghelsche, ende calviniaansche
schriftenschriften gheoordeelt hebben ghehadt elek int sijnef1
Coornhertt verweet de commissarissen tijdens de voorbesprekingen dat
zijj het godsdienstgesprek juist uit de openbaarheid probeerden te
houden.. Hij insinueerde dat hun motieven hiertoe weinig eervol waren.
Bijj gebrek aan gewaarmerkte kopieën van het protocol zou Coornherts
bijdragee aan het debat gemakkelijk verdraaid kunnen -worden. Coornhert
schroomdee niet zijn wantrouwen openlijk uit te spreken in een brief aan
dee commissarissen. Zijn roep om een eigen versie van de protocollen
voorr de colloquenten was niet alleen ingegeven door de noodzaak 'tot
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ververschingee van elcx memorie' aan het einde van de dag, maar bovenal
'tott versekertheyt vande sake'. 49
Inn de onderhandelingen met de commissarissen speelde
Coornhertt twee belangrijke troeven uit. Ten eerste profileerde hij zich als
publiekee persoon die de belangen van het volk vertegenwoordigde,
vandaarr zijn pleidooi voor het openstellen van de besprekingen voor 'alle
eersamee luyden, die 'tselve souden begheeren' en voor publicatie van de
protocollen. 500 Ten tweede zocht hij naar een legitimering van zijn
standpuntenn door herhaaldelijk te verwijzen naar de opzet van
godsdienstgesprekkenn elders. Zo maakte Coornhert de commissarissen
attentt op de protocollen van het godsdienstgesprek te Frankenthal, die in
15711 door de keurvorst van de Palts openlijk in omloop waren gebracht.
Tienn jaar eerder was de koning van Frankrijk er niet voor teruggedeinsd
dee acta van het godsdienstgesprek in Poissy in omloop te brengen. Hij
hadd het volk willen overtuigen dat niet geweld en machtsvertoon van
doorslaggevendee betekenis waren geweest, maar dat 'goede ende
rechtvaerdighee redene' in Poissy de boventoon hadden gevoerd.51 Ook
Coornhertss memorie, voorafgaand aan de besprekingen, was doorspekt
geweestt van dergelijke vergelijkingen.52 Aldus verhoogde hij de druk op
dee commissarissen én deed hij een poging de predikanten voor zijn zaak
tee winnen. Ook Saravia en consorten spiegelden zich immers aan
godsdienstgesprekkenn van het type Poissy en Frankenthal. 3
Coornhertt gaf in de onderhandelingen geen duimbreed toe. Zijn
suggestiess ter doorbreking van de impasse (een schriftelijk debat door
uitwisselingg van stukken via de griffier van de Raad en een schriftelijk
verzoekk om advies aan Oranje en de Staten) werden als onbruikbaar
terzijdee gelegd.54 De commissarissen zagen zich voor een dilemma
geplaatst.. Toegeven aan Coornhert betekende een verhoogde kans op
onrustt naar aanleiding van het debat; een afwijzing van zijn eisen zou
echterr ook niet onbestraft blijven. Coornhert had al aangekondigd uit
Denn Haag te zullen vertrekken wanneer de commissarissen voet bij stuk
hielden.555 Dat zou pas een rel veroorzaken!
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Naa een dag van intensieve besprekingen werd Coornhert voor het
blokk gezet. De volgende ochtend moest hij voor de commissarissen
verschijnenn om aan te geven of hij bereid was op hun voorwaarden aan
hett godsdienstgesprek deel te nemen. Toen Coornhert dit resoluut
weigerde,, was de patstelling compleet. Tot twee keer toe werd hij de
raadkamerr uitgestuurd opdat de commissarissen onderling konden
overleggen.33 De onderhandelingspositie van Coornhert bleek sterk en
dwongg de commissarissen tot inschikkelijkheid. De voortgang van het
debatt woog uiteindelijk het zwaarst. Nadat Coornhert een eerste
compromiss afwees , kwam het tot een overeenkomst. Er zouden twee
notarissenn worden aangesteld die zowel tijdens de ochtend- als de
middagsessiess notuleerden. Zij kregen verder de opdracht aan het eind
vann iedere zittingsdag hun verslagen met elkaar in overeenstemming
brengenn en te ondertekenen. Zowel Coornhert als de predikanten
kondenn nu tijdens, maar ook na afloop van de besprekingen beschikken
overr een exemplaar van de acta. Het recht op publicatie bleef echter
voorbehoudenn aan Oranje en de Staten.38
Coornhertt had na afloop van zijn tweede dag op het Binnenhof
nogg meer goed nieuws te melden aan zijn vrouw Neeltje. Het
godsdienstgesprekk zou openbaar toegankelijk zijn, zoals Coornhert had
bepleit,, en de commissarissen hadden hun taakomschrijving expliciet
gemaakt.. Zij beschouwden zichzelf als rechters 'van't beleedt vande
disputatie'.. Met andere woorden: zij bewaakten de voortgang van het
debat,, maar onthielden zich van een oordeel over de inhoud. Juist in
dezee 'beperking' zou overigens hun grote kracht gaan schuilen. Ook in
financieell opzicht boekte Coornhert winst. De kosten van de notaris die
hemm ten dienste zou staan, werden door de Staten vergoed. Over een
vergoedingg van verdere onkosten zouden de commissarissen nader
sprekenn met de Staten.59
Mett deze uitkomst van de preliminaire ronde van besprekingen
wass in Den Haag een belangrijke hindernis genomen. Het
meningsverschill tussen de commissarissen en Coornhert toont aan dat
hett aanstaande debat intense spanning opriep, met alle risico's voor de
openbaree orde van dien, maar dat bleek de besprekingen nog net niet
lamm te kunnen leggen. Het grote politiek-godsdienstige belang van het
Coornhertt aan Cornelia Symonsdochter, 26 oktober 1583, in: Idem, Disputatie, 2526,, aldaar 25.
Coornhertt zou voor de duur van het godsdienstgesprek de beschikking krijgen
overr het enige exemplaar van de acta op voorwaarde dat hij hieruit niet zou kopiëren.
Ibidem. .
Ibidem. .
Ibidem. .
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godsdienstgesprekk had voorlopig het pleit gewonnen. Over inhoudelijke
kwestiess werd voorafgaand aan het debat weinig of niet gedelibereerd.
Coornhertt wilde alleen disputeren op basis van de Bijbel, zonder
overigenss het citeren uit de geschriften van de kerkvaders of 'nieuwe'
theologenn uit te sluiten.60 Dit stuitte niet op weerstand, noch bij de
predikanten,, noch bij de commissarissen. Vijf jaar eerder had juist deze
kwestiee tijdens het Leidse debat de gemoederen weten te verhitten. 61
Nietteminn hing het fiasco van het Leidse debat als een schaduw
overr de besprekingen in Den Haag. In zijn memorie gaf Coornhert
ondubbelzinnigg te verstaan dat hij zich in Den Haag niet de wet zou
latenn voorschrijven zoals in Leiden was gebeurd, 'want sulcx gheen vrye,
maarr een ghemuylbande disputatie, ja een inquisitie, soude wesen'. Met
Saraviaa als opponent stond hij echter aan de vooravond van een
andersoortigg debat dan in Leiden had plaatsgevonden. Het antagonisme
vann destijds moest het veld ruimen, tot ontsteltenis van Coornhert.
Saravia'ss bezweringsformules vonden in Den Haag bepaald geen gewillig
oor. .

Pertinentia Pertinentia
Inn Den Haag was van meet af aan duidelijk geweest dat Saravia de
besprekingenn zou gaan domineren. De predikant had zichzelf een
ambitieuss doel gesteld en weigerde de controle over het debat uit handen
tee geven. O m de gereformeerde kerk als publieke kerk gestalte te geven,
zagg hij zich genoodzaakt twee successen te behalen. Ten eerste had hij
zijnn aanval op de gewraakte Proeve van Coornhert staande te houden in
hett licht van diens tegenargumenten. Ten tweede moest hij ervoor
zorgenn dat deze woordenwisseling geen aanleiding zou geven tot een
partijstrijdd waarbij Coornhert en de Catechismus als onverenigbare
uiterstenn zouden gelden.
Inn antwoord op zijn dubbele taakstelling, maakte Saravia zijn
reputatiee van intelligent en verzoeningsgezind theoloog dubbel en dwars
waar.. Hij benutte alle mogelijkheden die het godsdienstgesprek hem
boodd om de beoogde toenadering tot Coornhert te presenteren als een
kwestiee van pertinentia, van een correcte en ter zake doende wijze van
disputeren.. Zijn uitgekiende strategie om door een 'pertinente' wijze van
6(11
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argumenterenn de controverse als het ware weg te poetsen, plaatste
Coornhertt voor de opgave Saravia's redeneertrant juist als 'impertinent'
aann de kaak te stellen en te ontkrachten. Dit tilde de controverse op een
hogerr plan, waarbij de structuur van het godsdienstgesprek tot inzet
werdd van het debat.
Dee vereiste orde van het debat, de zogenaamde pertinentia (gepastheid),
berusttee op een reeks van vooronderstellingen die nauwelijks werden
geëxpliciteerd.. Coornhert benoemde een aantal 'regels' voor het
disputerenn in de memorie die als leidraad fungeerde bij de
onderhandelingenn met de commissarissen. Deze voorschriften betroffen
kwestiess van gedrag (T)en commissarisen te hooren uyt spreken') of
vormm ('Ende en sullen gheene andere bewijsinghen treffen of ghelden,
dann alleen die ghenomen sullen wesen uyt de canonijcke bybelsche
schriften').633 Hiermee raakte Coornhert echter niet aan de kern van
bovengenoemdee pertinentia.
Dee structurering van het over en weer spreken was maar zeer ten
delee een kwestie van vorm en vormelijkheid. Ieder argument diende ook
naarr de inhoud 'passend' te zijn. Zolang de gevoerde argumentatie in
overeenstemmingg was met de status quaestionis en zich richtte naar het
voorafgaandee betoog van de tegenstander was pertinentia in de
besprekingenn gewaarborgd. Dit had tamelijk rigide voorschriften tot
gevolg,, die verband hielden met de vereisten van de logica of dialectica.
Inn deze wetenschappelijke disciplines had zich in de loop der eeuwen een
traditiee gevormd, die als gemeenschappelijk uitgangspunt kon dienen bij
hett disputeren. 64 De respondens mocht bijvoorbeeld zelf geen nieuwe
bewijsvoeringg aandragen ter verdediging van zijn zaak, terwijl dit van de
opponensopponens juist werd vereist. In de meeste gevallen was de scheiding tussen
'pertinente'' en 'impertinente' argumentatie echter minder evident. Het
voertt niet te ver pertinentia in sommige opzichten als subjectieve, zelfs
intuïtievee norm te duiden. Wat voor de één gold als toepasselijk
argument,, kon voor de ander gelden als een bewuste poging 'objectief
vereistee bewijsvoering te ontduiken. Daarbij moet rekening worden
gehoudenn met de mogelijkheid dat de colloquenten onuitgesproken
'regels'' ten eigen bate probeerden te manipuleren.
Dee commissarissen hielden zich verre van een oordeel inzake de
pertinentiapertinentia van de argumenten die door Saravia en Coornhert te berde
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werdenn gebracht. Hun voornemen uitsluitend te oordelen over "t
beleedt'' van het godsdienstgesprek betekende in de praktijk dat zij zich
aDeenn bemoeiden met de opzet van het debat in de meest elementaire zin
vann het woord. Zij bogen zich over de status quaestionis en bepaalden de
volgordee van de sprekers. In hoeverre ook op inhoudelijk vlak volgens
dee regels werd gespeeld, viel buiten hun competentie. Hoewel de
principess van de pertinentia van de gevoerde argumentatie zeer wel op
onpartijdigee wijze konden worden vastgesteld - er bestond immers tot
opp grote hoogte consensus over de regels van het disputeren - durfden
dee commissarissen zich in het geheel niet met dit aspect van het
godsdienstgesprekk in te laten. Iedere uitspraak omtrent de praktische
toepassingg van pertinentia-vootschriften raakte onwillekeurig aan de
inhoudd van het debat en kon als partijdig worden uitgelegd.
Bijj tijd en wijle wierp Saravia zich op als voorzitter van het debat.
Meerr dan eens las hij Coornhert de les hoe op correcte wijze te
disputeren. 633 De deelnemers aan het godsdienstgesprek zagen zich
inderdaadd genoodzaakt zelf op te treden als bewakers van de pertinentia in
dee discussie. Al snel bleek in Den Haag sprake van grote onenigheid over
dee orde van het debat. Bij gebrek aan een neutrale, gezaghebbende
instantiee om duidelijkheid te verschaffen omtrent kwesties van pertinentia
(enn om een einde te maken aan de doelbewuste pogingen van beide
partijenn tot vertroebeling van het debat), duurde de verwarring alsmaar
voort.. Iedere volgende poging tot een geordende gedachtewisseling ging
mank,, totdat de commissarissen - op instigatie van Saravia - ingrepen en
eenn nieuwe status quaestionis voorstelden.
Coornhertt had reeds van tevoren zijn twijfels geuit over de
mogelijkheidd in een mondeling treffen de nodige zorgvuldigheid in acht
tee nemen. Een debat op papier bood zijns inziens meer garantie op een
ordelijkk verloop: 'sonder impertinentia', 'rijpelijck' en 'cort'. 66 In zijn
memoriee pleitte hij er dan ook voor gesprekspauzes in te lassen wanneer
éénn van de partijen moeite had onmiddellijk een reactie te formuleren. In
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datt geval moest de colloquent op papier een samenvatting worden
meegegevenn van de hangende kwestie. Uiterlijk de volgende dag - 20
steldee Coornhert voor — moest een reactie in de vergadering zijn
gebracht.. Coornhert suggereerde dat de predikanten hun zaak 'den mont
vann een mensche' mogelijk niet zouden durven toevertrouwen. In dat
gevall zou het debat ook schriftelijk kunnen worden gevoerd door een
uitwisselingg van stukken. Het heeft er alle schijn van dat Coornhert hier
zijnn eigen bedenkingen probeerde toe te schuiven naar zijn
tegenstanders.. Een schriftelijk debat kon volgens hem met grotere
voorzichtigheidd worden gevoerd. Bovendien zouden de predikanten in
datt geval de hulp in kunnen roepen van zoveel theologen als hun
goeddunkte!! Coornhert pochte en snoefde, maar koesterde ondertussen
grotee reserves ten aanzien van het godsdienstgesprek. 67
Coornhertt was zich maar al te goed bewust van het kaliber
theoloogg dat in de persoon van Saravia tegenover hem stond. Waar het
eromm ging 'op 't pertinentelijcxst' te spreken, erkende Coornhert zijn
meerderee in Saravia. Wie van ons beyden pertinentelijcxst ende
dialectelijcxstt sal connen stellen sijn meeninghe, ick als ongheleerde ende
onconstighh zijnde, soude u den plaets wijeken, ghemerekt ghy gheleerde
luydenn zijt', stelde Coornhert al op de eerste dag vast.68 In zijn stem moet
eenn merkwaardige mengeling van eerbied en ergernis hebben
doorgeklonken.. Coornhert zal zich in dit opzicht inderdaad de mindere
hebbenn gevoeld, maar tegelijkertijd buitte hij deze ongelijkheid uit met de
voorr hem zo kenmerkende verbale behendigheid. Tegenover Saravia's
technischee vaardigheden, erop gericht 'op 't pertinentelijcxst' te spreken,
steldee Coornhert zijn streven 'op 't alder waarachtighste' te redeneren. 69
Dezee schijntegenstelling berustte op een sleetse karikatuur van de
(middeleeuwse)) scholastieke logica, die alle voeling met de werkelijkheid
zouu hebben verloren. Saravia's wijze van redeneren valt echter veeleer te
kenmerkenn als vorm van 'humanistische' dialectica, waarbij het maken
vann logische gevolgtrekkingen {ratiocinationes) in dienst kwam te staan van
dee opbouw van een overtuigende argumentatie.
Saravia'ss superieure 'geleerdheid' kon niet verhinderen dat
Coornhertt de strategie van de predikant behoorlijk wist te dwarsbomen.
Saraviaa stuurde aan op een schikking, terwijl Coornhert zich juist voor
inlijvingg door Saravia wilde behoeden. Zijn voortdurende pogingen tot
polarisatiee ketsten echter af op de betoogtrant van Saravia. Diens
argumentatiee stond in het teken van een verkleining van het gewicht van
6161
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dee controverse en het 2oeken naar punten van overeenkomst met
Coornhert.. De inzet van beide mannen verschilde hemelsbreed, hetgeen
eenn fundamentele scheefgroei van de besprekingen tot gevolg had. Tot
tweee keer toe grepen de commissarissen in. O p basis van het mandaat
vann de Staten, waarin de commissarissen min of meer vrij spel werd
gegeven,, stond het hun vrij te morrelen aan de status quaestionis van het
debatt en de formele opzet van de besprekingen. 70 De tussenkomst van
dee commissarissen veroorzaakte twee belangrijke omslagpunten in het
godsdienstgesprekk en maakt het mogelijk drie fasen te onderscheiden in
dee besprekingen. Van 27 tot 29 oktober werd de openingsfase
doorlopen,, waarin pertinentia als sleutelbegrip fungeerde.
Dee protocollen van het Haagse godsdienstgesprek maken geen melding
vann een formele opening van het debat. Voorafgaand aan het Leidse
debatt vijf jaar eerder was de partijen verboden een zogenaamde 'prefatie'
tee houden, omdat dergelijke voorwoorden gemakkelijk aanleiding
kondenn geven tot onrust.71 Het heeft er alle schijn van dat de
commissarissenn bij het Haagse debat eenzelfde overweging maakten. O p
277 oktober werd om acht uur 's ochtends meteen een begin gemaakt met
dee besprekingen. Over de status quaestionis of de opzet van de
besprekingenn werd vooraf niets meegedeeld. Dit vormde geen
belemmering,, vanwege de afspraken
die reeds
tijdens
de
voorbesprekingenn waren gemaakt. Saravia zou als opponens de Proeve van
Coornhertt aanvechten. Dit traktaat telde 56 artikelen, die zich stuk voor
stukk goed leenden als uitgangspunt voor het godsdienstgesprek. 72
Gezienn de opzet van de Proeve — immers een aanval op de
Heidelbergsee Catechismus — lag het meer voor de hand dat Coornhert de
roll van opponens toebedeeld zou krijgen. De keuze van de commissarissen
voorr Saravia werd direct ingegeven door de instructie van de Staten. In
ditt stuk stond vermeld dat de predikanten van zins waren Coornhert de
mondd te snoeren. Hiertoe hadden zij gelegenheid verzocht om bewijzen
aann te voeren tegen 'het onvers tandt ende dwalingh die den voorn.
Coornhartt in sijn voorsz. boecxken (= de Proeve, M.R.) is
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voorstellende'. 733 De aanval gold hier als beste verdediging. Alleen als
opponensopponens zou Saravia het debat kunnen sturen in een poging te
voorkomenn dat de kloof tussen hem en Coornhert zich verder zou
kunnenn verdiepen.
Zodraa Saravia het woord nam, moet voor de aanwezigen in de
raadzaall duidelijk zijn geweest waarom de commissarissen zich hadden
onthoudenn van een of andere formele bevestiging van de status quaestionis.
Wanneerr zij het eerste artikel van de Proeve zouden hebben voorgelezen
enn erkend als legitieme status, waren zij al te zeer op de zaken vooruit
gelopen.. Saravia tekende namelijk bezwaar aan tegen de wijze waarop
Coornhertt in het eerste artikel van de Proeve de Catechismus had
aangehaald.. Vervolgens verklaarde hij de cruciale tegenstelling tussen de
Catechismuss en de Proeve betreffende de (volkomen) heiliging van de
gelovige,, die doorwerkte in alle artikelen van de Proeve en als
uitgangspuntt had moeten dienen voor het godsdienstgesprek, tot
vervallen.. Hier signaleerde Saravia in de eerste minuten van het debat
reedss een ernstig geval van 'impertinentia'. Bor tekende in zijn verslag
vann het godsdienstgesprek aan dat de predikant Coornhert op berispende
toonn had toegesproken. 74
Dee steen des aanstoots betrof de korte inleiding op het eerste
artikell van de Proeve. Hier presenteerde zich voor Saravia een buitenkans
omm Coornhert te ontmaskeren als onkundig en onbetrouwbaar. Saravia
wildee maar al te graag laten zien - bravoure was ook hem zeker niet
vreemdd - hoe gemakkelijk de argumentatie van Coornhert omver te
halenn was. De Proeve kon, aldus Saravia, onmogelijk van toepassing zijn
opp de Catechismus, omdat het traktaat was gebaseerd op een vraag die
hijj in de Catechismus niet kon terugvinden. Saravia hield het kort en
eindigdee met het beleefde doch indringende verzoek aan Coornhert 'dat
hyy hem toonen wil waar dese vraghe staat'.73
Inderdaadd had Coornhert in de eerste druk van zijn Proeve de
vijfdee vraag van de Catechismus, 'Cont ghy dit al volcomentlijck
houden?',, naar eigen believen uitgebreid. Hij was gekomen tot een
anderee formulering, namelijk 'of de gheloovighe menschen deur Godts
ghenadee in Christo het ghebodt Christi vande liefde tot Gode ende
sijnenn naasten hier connen volcomelijck onderhouden?'. 76 De expliciete
verwijzingg naar 'geloovighe menschen' en de toevoeging 'deur Gods
genade',, had hij nodig geacht om niet een verkeerde indruk te wekken,
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alss zou de mens ook zonder Christus tot gehoorzaamheid aan Gods
gebodenn kunnen komen. Bovendien had hij zijn 'fout', na gelijkluidende
kritiekk van Van der Laan, snel weten te herstellen. Coornhert reageerde
korzeligg op de terechtwijzing van Saravia en deed op verontwaardigde
toonn verslag van het handwerk dat hij destijds verrichtte om de eerste
drukk van de Proeve te corrigeren door de gewraakte passage af te
plakken.77 7
Dezee kleine knieval van Coornhert (die immers zijn fout erkende)
steldee Saravia nog niet tevreden. Hij borduurde op de kwestie voort en
zettee alsmaar zwaarder geschut in. Coornhert mocht dan wel de
formuleringg van de vijfde vraag van de Catechismus hebben gewijzigd,
maarr de rest van zijn boekje bleef nog altijd van toepassing op de oude
formulering.. In deze oude formulering was volgens Saravia gezinspeeld
opp de gelovige en herboren mens, terwijl de vijfde vraag van de
Catechismuss volgens hem 'te verstaan is vanden onherboren mensche'. 8
Inn dat geval zou geen sprake kunnen zijn van een verschil van mening
mett Coornhert, want ook Saravia betoogde dat onherborenen
onmogelijkk de geboden Gods konden volbrengen. Hier wist Saravia een
zwaktee in de argumentatie van de Proeve bloot te leggen, die aan
Coornhertt zelf niet was ontgaan. Onder verwijzing naar vraag 60 en 114
vann de Catechismus in de marge van de tekst, had Coornhert de
noodzaakk ingezien zijn lezers te overtuigen dat de Catechismus ook
uitsprakenn deed over herborenen, inclusief de vijfde vraag.79
Coornhertt herhaalde dit pleidooi in debat met Saravia, maar deze
wass hiervan weinig gecharmeerd. Geduldig legde hij Coornhert meer dan
eenss uit dat de Catechismus als triptiek was opgebouwd en dat in het
eerstee deel (waarvan de vijfde vraag onderdeel uitmaakte) de zondige,
duss nog onherboren, mens werd besproken. Coornherts redenering
moestt volgens hem gelden als 'gantsch impertinent'. Wanneer Coornhert
zich,, zoals in de Proeve, richtte op de vijfde vraag van de Catechismus,
dann kon volgens Saravia alleen sprake zijn van een debat over
onherborenen.. 'De questie en is hier niet wat de Catechismus elders
meent,, of wat wy daer van leeren, maer wat sy hier ter plaestse wilt
segghen',, stelde Saravia ter ondersteuning van zijn 'technische' gelijk. Na
éénn dag van disputeren, waarin sprake was geweest van een moeizame
gedachtewisseling,, waren Coornhert en Saravia elkaar op dit punt niet
naderr gekomen. De schade was aanzienlijk, want inmiddels was grote
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onduidelijkheidd ontstaan over de status quaestionis van het debat. Moest
hett debat nu over onherborenen of juist over herborenen gaan?80
Dee tweede dag van het godsdienstgesprek zou uitkomst bieden.
Dee terreinverkenning op de ochtend- en middagzitting van de vorige dag
hadd Saravia tot het inzicht gebracht dat alleen over herborenen een
zinvoll debat te voeren was. Dit betekende winst voor Coornhert, die
immerss de herborenen op de agenda geplaatst wilde zien. Saravia boekte
echterr het grootste succes. Waar de vorige dag nog sprake was van een
debatt waarin de vraag naar de verhouding van de Proeve tot de
Catechismuss voorop stond en zelfs de status van het debat moest helpen
bepalen,, presenteerde Saravia deze zaken op de tweede dag als strikt
gescheiden.. Coornhert ging hiermee akkoord 'omme hier nyet te
schijnenn twistigh te zijn, omme de eere van dit incident'. Hij zei 'tot de
principalee sake' te willen komen. Ter afsluiting formuleerde hij de nieuwe
statuss precies zoals Saravia deze eerder onder woorden had gebracht: 'Of
enee herboren mensche de gheboden Godes vander liefden in desen leven
volcomentlijckk magh onderhouden, dan nyet'. Coornherts 'ja' stond
hierbijj tegenover Saravia's 'nee'. De antithese bleef weliswaar overeind,
maarr de Catechismus was veilig buitenspel geplaatst. Formeel had deze
statusstatus quaestionis immers niets meer met de vijfde vraag van de
Catechismuss van doen.81
Tochh kwam nog diezelfde dag de Catechismus wederom in het
vizier.. Nu het debat zich verplaatste van de inleiding naar de hoofdtekst
vann het eerste artikel van de Proeve^ trad Saravia nogmaals naar voren als
dee opponent die weigerde te opponeren. Naar aanleiding van de vijfde
vraagg van de Catechismus had Saravia een dag tevoren te kennen
gegevenn moeilijk met Coornhert van mening te kunnen verschillen
omdatt ook Coornhert vond dat onherborenen de geboden Gods niet
kondenn onderhouden. Dit herhaalde zich ten aanzien van het syllogisme
vann Coornhert in het eerste artikel van diens Proeve. Saravia sprak zijn
instemmingg uit met zowel de major, minor als de conclusie: 'Alle wat
inderr waerheit niet zwaer, maer licht is om te volbrengen, dat mach wel,
iaa oock lichtelijck geschieden. Die geboden Christi [...] zijn niet zwaer,
maerr licht om volbrengen. So blijct nu dat dit gebodt vande liefde niet
alleenn niet onmogelijck, oock niet zwaer, maer licht is om te
volbrengen'. 822 Dit was geheel conform de Catechismus, aldus Saravia.83
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Coornhertt liet zich niet gemakkelijk de wapens uit handen slaan.
Stondd in de 114e vraag van de Catechismus niet te lezen dat het de
herborenenn onmogelijk was de geboden Gods op volkomen wijze te
onderhouden?? Saravia bracht nu een nuance aan in zijn redenering die
hett debat een beslissende wending zou geven. In een geijkte distinguoargumentatie,, bracht hij een onderscheid aan tussen het onderhouden
vann de geboden Gods en het volkomen onderhouden van diezelfde
geboden.. 'Alsoo segghen wy dat dit nyet en sluyt, de kinderen Gods
connenn dat gebodt der liefden licht doen, ergo sy connent volcomentlijck
doen',, gaf Saravia te kennen. O p deze manier kon Saravia dus volledig
instemmenn met het syllogisme van Coornhert zonder de Catechismus af
tee vallen. Opnieuw was de Catechismus onaantastbaar gebleken voor
Coornhertss (syllogistische) argumentatie. 84
Inn het verlengde van deze laatste redenering van Saravia stuitten
dee partijen op de tweede middag van het godsdienstgesprek op een
kwestiee die iedere verdere ontwikkeling van het debat zou stremmen.
Vanaff nu zouden zij alleen nog in de breedte hun meningsverschil
kunnenn uitwerken. Hierbij bewogen Saravia en Coornhert zich
voortdurendd in tegengestelde richting. Terwijl Saravia zo dicht mogelijk
bijj Coornherts syllogisme probeerde te blijven, hetgeen een bepaalde
uitlegg van het begrip volkomen veronderstelde, wilde Coornhert juist
tegenstrijdighedenn ipugnantid) aantonen in de argumentatie van Saravia.
Hett debat spitste zich ondertussen steeds meer toe op het begrip
volkomen:volkomen: wat betekende het om Gods geboden op een volkomen wijze te
onderhouden? ?
Saraviaa wist het debat met enig kunst- en vliegwerk in goede
banenn te leiden en behield overwicht op Coornhert. Deze zag zich
bijvoorbeeldd gedwongen een door hem ingebrachte vergelijkende
redeneerwijzee te staken nadat Saravia de vergelijking in zijn tegendeel
hadd doen omslaan.85 Verder stapte Saravia behendig heen over allerlei
'nieuwe'' argumentatie van Coornhert, waarbij hij zich beriep op het
pertinentia-piincipe*pertinentia-piincipe*66 Toch was Coornhert nog altijd een n
onderschattenn gesprekspartner, die Saravia ertoe dwong zijn
argumentatiee verder aan te scherpen. In reactie op de stelling van
Coornhertt dat de predikant, waar het gehoorzaamheid aan Gods
gebodenn betrof, met half werk genoegen nam, introduceerde Saravia een
844
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nieuw,, subtiel onderscheid. De werken van de mens bleven volgens hem
onvolmaaktt naar grootte, maar konden wel degelijk volmaakt zijn naar
hunn wezen, naar hun kwaliteit. 'So segghen wy dat de liefde Godes ende
dess naasten volmaackt is, wanneer sy haer substantiële deelen heeft, dat
iss wanneer sy louter ende ongheveynst is', concludeerde Saravia.87 O p
grondd van dit zogenaamde ^/>#>/§#0-argument, waarin de ambivalente
betekeniss van het begrip 'volkomen' werd uitgewerkt, hoopte Saravia
opnieuww de controverse met Coornhert te temperen. Coornhert bleek
hiervoorr niet ontvankelijk en ging geheel aan deze argumentatie voorbij.
Dee besprekingen op de volgende dag, inmiddels de derde dag van
hett debat, droegen weinig meer aan de inhoud van het debat bij. De
wrevell aan weerszijden nam toe naarmate beide partijen zich verder
vastdraaidenn in hun eigen betoog. Coornhert had zichtbaar moeite zich
tee schikken naar het keurslijf van het godsdienstgesprek. De toon van het
debatt sloeg om toen hij besloot in te spelen op het publiek door een
meerr dramatische voorstelling van zaken en minder onpersoonlijke
redeneertrant.. Saravia zou de opvatting koesteren dat de gelovige God
slechtss Voor een deel zijns herten' kon liefhebben. Waar bleef dan de
anderee helft? Bij de duivel of Baal? En behoorde niet ieder mens zeker te
wetenn 'of hy in Christus is dan niet'? Coornhert voerde nieuwe
bijbelplaatsenn aan om zijn betoog te ondersteunen dat God op
volmaaktee wijze moest worden gediend of anders niet. Saravia liet de
woordenstroomm geduldig over zich heen komen en probeerde een
terugkeerr naar de major van Coornherts syllogisme te forceren.88 Ook
beklaagdee hij zich bij de commissarissen over Coornherts 'langhe redene'
enn liet hij in het protocol aantekenen dat hij Coornherts overvloedige
betoogg voorlopig onbeantwoord zou laten totdat zich een meer gelegen
momentt zou aandienen. 89 De major kwam weer op tafel, maar de
ergerniss bleef. Zo wilde Coornhert geen bewijs hoeven aandragen voor
'ss aken die so claar zijn in mijnen ooghen als den dagh', wat Saravia ertoe
brachtt hem een lesje bij te brengen in het 'ordentlijck' disputeren. 90
Opp de valreep, kort voordat alle aanwezigen huiswaarts zouden
keren,, bood Saravia een uitweg uit het debat, dat dreigde te ontaarden in
eenn twist over pertinentia. De major van Coornhert, zoals gesteld in de
Proeve,Proeve, was door Coornhert in Den Haag extra bekrachtigd met een
bijbelplaatss uit de brief van Jacobus 2:10. Hier stond te lezen (in de
woordenn van Saravia) dat 'wy ons nyet en moeten te vreden houden met
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diee onderhoudinghe van een, twee, drie ofte vier vande gheboden Godts,
wantt soo wie besondight aan een vande gheboden, werdt ghestraft als
eenn overtreder des gantschen wets, de welcke volmaackte
gherechtigheydtt vereyscht'.91 Voor herborenen lag de zaak anders,
meendee Saravia. Zij waren immers bij machte 'omme in allen die
ghebodenn Gods te wandelen', maar konden dit alleen nog niet
Volcomentlijcken'' in de praktijk brengen. Saravia pleitte nu voor het
toetsenn van de tekst uit Jacobus aan de situatie van herborenen: 'Men
soudee moeten bewijsen eenen herboren mensche, levende in hoererye,
moordadigheyt,, haet ende nijdt sijns naastens, ofte eenighe andere sonde
tegenn de Wet Gods, vande welcke Paulus seght, dat die sulcx doen het
rijckee Godts nyet besitten en sullen'. Gold voor hen ook dat één
overtredingg van de wet Gods betekende dat zij in het geheel niet in staat
moestenn worden geacht de wet Gods te onderhouden? 92 Hiermee
opendee Saravia de zoektocht naar een herboren, doch zondige gelovige.
Hett vervolg van het debat zou uitwijzen dat hij er velen, velen zou weten
tee vinden.
Naa drie dagen van moeizaam disputeren, waarin bovendien een
reekss kwesties was opgeschort, zagen de commissarissen nu hun kans
schoonn het debat strakker aan te lijnen. Hun eerste interventie had
ogenschijnlijkk weinig om het lijf, maar veranderde de koers van het
godsdienstgesprekk ingrijpend. Bij hun aantreden op de vierde dag van de
besprekingen,, maandag 31 oktober 1583, werd de partijen verzocht 'tot
vercortingee van desen handel' in te stemmen met een direct
vervolgbetoogg van Saravia.93 Deze had de vorige dag als laatste
gesproken,, dus het was eigenlijk de beurt geweest aan Coornhert om te
reageren.. De commissarissen achtten het echter van belang dat Saravia
'soudee voort varen in 't bewijs, dat de geloovighe ofte herboren de
gebodenn Godts wel connen onderhouden, hoewel nyet volcomentlijck'. 4
Saraviaa kreeg de kans uit de bijbelse geschiedenis voorbeelden aan te
dragenn van herborenen die leefden volgens de geboden Gods, maar
nietteminn zondigden. Tot het einde van het debat toe zou Saravia deze
wendingg in de besprekingen, van theorie naar (historische) praktijk,
verdedigen.. Niet alleen kon hij er zelf zijn voordeel mee doen, ook
meendee hij dat Coornhert zou kunnen profiteren. In plaats van
ingewikkeldee argumentaties ter onderbouwing van zijn stelling dat de
herborenee Gods geboden op volkomen wijze zou kunnen onderhouden,
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hoefdee deze nu slechts een voorbeeld van een dergelijke herborene aan
tee dragen!
Watt waren de voordelen voor Saravia? Indien hij zijn nuancering
vann Coornherts syllogisme voldoende kon ondersteunen met
voorbeeldenn uit de Schrift, zou hij het fundament onder Coornherts
ProeveProeve hebben weggehaald. De aantekening dat een volkomen
gehoorzaamheidd aan de geboden Gods onmogelijk was, zou geen
monsterlijkee vervorming van de ware leer blijken, maar een nuchtere en
realistischee constatering die de betekenis van de wedergeboorte van de
menss in Christus geenszins bagatelliseerde. Oók Saravia's herborenen
onderhieldenn de Wet Gods, zij het niet op volkomen wijze. Er was dus
geenn sprake van dat de Catechismus de gehoorzaamheid van de mens
jegenss God voor uitgesloten hield, zoals Coornhert in zijn Proeve had
verondersteld. .
Vermoedelijkk vond de interventie van de commissarissen op
adviess van Saravia plaats. De commissarissen waren zeer gewillig de
voortgangg van het godsdienstgesprek te versoepelen, ten gunste van de
predikanten,, nadat zij drie dagen hadden toegezien hoe het debat zich in
allee richtingen vertakte. Een vraagstelling die aan de hand van de Schrift
zouu kunnen worden opgelost, zoals Saravia had voorgesteld, bracht
duidelijkheidd en daarmee wellicht een doorbraak in de besprekingen.
Hierbijj hielden de commissarissen echter onvoldoende rekening met het
fundamentelee probleem dat de besprekingen in deze openingsfase in de
greepp had gehouden: de voortdurende rolverwisseling tussen respondens
enn opponens. Saravia was als opponent van start gegaan en had geprobeerd
Coornhertt mee te voeren in een debat dat hem weinig vrijheid liet.95 Als
respondentt was Coornhert gehouden aan het bewijzen van de
oorspronkelijkee propositie, in dit geval het syllogisme uit het eerste
artikell van de Proeve. Coornhert bleek echter moeilijk in toom te houden.
Deelss kan hier worden verwezen naar zijn weinig inschikkelijke natuur,
deelss moet worden vastgesteld dat Coornhert niet meer vrijheid nam dan
hemm door Saravia werd gegeven.
Saravia'ss keuze voor de toepassing van zogenaamde distinguoargumentatie,, legde de onzekere rolverdeling tussen de gesprekspartners
bloot.. O p zoek naar gemeenschappelijke uitgangspunten betuigde
Saraviaa zoveel als mogelijk instemming met de argumentatie van
Coornhert.. Deze instemming was steeds voorwaardelijk en afhankelijk
vann nuanceringen die het debat verfijnden en strijdpunten steeds verder
marginaliseerden.. In deze opzet pasten distinguo-argumenten zoals het
onderscheidd dat Saravia aanbracht tussen verschillende betekenissen van
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hett begrip 'volkomen'. Dit type argumentatie stoelde op een semantische
analysee van de kernbegrippen in het debat en maakte oorspronkelijk
onderdeell uit van een verdedigingstactiek.
Tenminste,,
^«/^//o-argumenten
werden
logischerwijze
geïntroduceerdd door de verdedigende partij {respondent). In essentie gaf de
respondensrespondens te kennen dat, op basis van één bepaalde duiding van een
sleutelbegrip,, sprake kon zijn van overeenstemming tussen de partijen.
Alduss zag de respondens kans zijn oorspronkelijke stellingname te
handhavenn in het licht van de kritiek van zijn tegenstander. Deze
tegenstanderr {opponens} zag zijn argumentatie als het ware verdampen. Nu
wass — nog altijd volgens de gangbare theorie van het disputeren — de
beurtt aan hem om het vuur terug te brengen in de discussie. Daartoe
beschiktee hij over twee mogelijkheden. Hij kon het debat verleggen naar
dee - eveneens geëxpliciteerde - alternatieve duiding van het onderhavige
sleutelbegrip.. Op grond daarvan scheidden immers de wegen tussen de
gesprekspartners.. Of hij kon eieren voor zijn geld kiezen en zijn aanval
mett andersoortige argumentatie verder onderbouwen. 96
Datt dis/inguo-argamenten in het Haagse godsdienstgesprek een
belangrijkee rol speelden, kan niet verbazen. Dit type argumentatie gold
alss standaard voor het post-reformatorische/ neo-scholastieke debat en
vondd vermoedelijk haar wortels in de middeleeuwse ars obligatoria. Deze
lagg besloten in handboeken voor de logica en vertegenwoordigde een
systematischh geheel van voorschriften voor het disputeren. De crux was
dee opponens te 'winnen voor een standpunt dat in tegenspraak was met zijn
oorspronkelijkee stellingname, waardoor zijn kritiek kwam te vervallen.
Dee werkwijze van Saravia laat zich moeiteloos in deze opzet herkennen.
Dee conclusie moet zijn dat Saravia door zijn specifieke wijze van
argumenterenn Coornhert in de positie van opponens drong, die zich
daartoee overigens gemakkelijk liet overhalen. Met de Proeve had
Coornhertt immers als eerste de aanval geopend. Door zijn aanvankelijke
positiee als respondens in praktische zin op te geven, maar in formele zin te
behouden,, deed Saravia in Den Haag verwarring ontstaan. In het kader
vann de distingM-atgumentatie stond het Coornhert als opponens vrij te
zoekenn naar argumenten buiten het kader van de onmiddellijke
gedachtewisseling.. Zijn formele positie als respondens liet dit echter niet
toe;; als zodanig had hij 'slechts' te reageren op de argumenten van
Saravia.. Geen wonder dat bij zulke ondoorzichtige verhoudingen het
debatt onmogelijk kon varen op het kompas van de periinentia.
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Hett lukte Saravia niet Coornhert te winnen voor zijn poging de
controversee uit de wereld te helpen door verschillende betekenissen te
onderscheidenn van het begrip 'volkomen'. Coornhert meende dat Saravia
zijnn stellingname niet kon staven zonder zelf in tegenstrijdigheden te
geraken.. Hij achtte de redeneerwijze van Saravia logisch onhoudbaar. I J
L.. spreect pngnantia ofte strijdige saken', stelde Coornhert zelfs letterlijk
opp de tweede dag van de besprekingen. 98 Meer succes kende Saravia's
pogingg het debat los te koppelen van de Catechismus. Hierdoor
verdweenn al op de eerste dag de angel uit het debat. De Catechismus
stondd vanaf de eerste dag buiten schot, wat het politieke gewicht van het
godsdienstgesprekk aanzienlijk verminderde. Saravia creëerde ruimte voor
zichzelf,, nu een rondedans o m de Catechismus overbodig was gemaakt
enn ook hijzelf niet langer publieke verantwoording verplicht was aan
dezee gereformeerde grondtekst.
Inn hoeverre de 'herboren' mens de geboden Gods hier op aarde
geheell en al kon naleven, bleef in Den Haag als hoofdvraag gehandhaafd.
O pp de agenda stond dus nog altijd de Proeve van Coornhert, zoveel is
duidelijk.. Dit maakte voor Coornhert echter weinig goed. Hij meende
verstriktt te zijn geraakt in een goed geregisseerde poging van Saravia om
eenn debat over de Catechismus uit de weg te gaan. Hij verweet zijn
tegenstanderr 'uytsluyping', hetgeen gold als doodzonde bij het
disputeren.. Saravia's poging om in de tweede fase van het debat een
nieuwee vraagstelling te introduceren, bevestigde de bange vermoedens
vann Coornhert. De Catechismus was niet langer onderwerp van
discussie. .

Vermenigvuldiging g
Inn de tweede fase van het Haagse godsdienstgesprek (maandag 31
oktoberr en dinsdag 1 november 1583) kwam het failliet van het debat als
strakk geordende gedachtewisseling snel dichterbij." Op deze vierde en
vijfdee dag van de besprekingen voerden Saravia en Coornhert gemiddeld
tweee keer per dag het woord. In de eerste fase van het debat hadden
Saraviaa en Coornhert gemiddeld zes keer per dag de gelegenheid gehad
eenn reactie te formuleren. Door deze vertraging verloor het
godsdienstgesprekk aan levendigheid. Na twee dagen had zich van de
sprekers,, de commissarissen en het publiek een grote moedeloosheid
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meesterr gemaakt. Het aantal argumenten dat aan de orde was, dijde
alsmaarr uit, terwijl geen enkele kwestie tot een bevredigende oplossing
konn woren gebracht.
Hett publiek moet zich in de loop van deze twee dagen hoe langer
hoee meer buitengesloten hebben gevoeld. De eerste fase van het debat
wass nog relatief overzichtelijk geweest, hoewel de onenigheid over de
pertinentiapertinentia van het debat hier al voor onduidelijkheid, of op zijn minst
gelaagdheidd in de argumentatie zorgde. In de tweede fase was echter
sprakee van constante vermenigvuldiging van het aantal kwesties
('multiplicatienn van verscheyden incidenten 3 ) zonder dat aan de
pertinentia-discussiepertinentia-discussie een einde kwam. Bovendien, waar het debat zi
dee eerste fase nog voornamelijk beriep op 'wetten' van het alledaagse
taalgebruikk en 'gezond verstand'-logica, kregen de toehoorders vanaf de
vierdee dag overwegend te maken met interpretatieverschillen van
exegetischee aard.
Eenn ware lawine van bijbelteksten stortte zich — door toedoen van
Saraviaa — over de toehoorders uit. Het godsdienstgesprek minderde
vaart,, naarmate een snel aanwassende veelheid aan argumenten de
deelnemerss tot almaar uitvoeriger replieken dwong. Daarbij verdween
hett beginpunt van het debat nagenoeg uit het zicht, en ging het overzicht
verloren.. Herhaaldelijk klonk van weerszijden de roep om terugkeer tot
dee Proeve, maar zowel Saravia als Coornhert weigerden in hun repliek
afstandd te doen van hun streven naar volledigheid. Onderlinge wedijver
stondd de voortgang van de besprekingen steeds meer in de weg. 'Of God
gave,, lieve Coornhert, dat ick dese uwe replijcke mochte voorby gaan',
sprakk Saravia tegen het einde van de vijfde dag, 'omme so tot de
principaalstee questie te comen ende voort te varen inde handelinghe van
uwenn boecke. Maar alsoo u L. nyet en heeft connen voorby gaan
onbeantwoordtt 'tghene voor de noene by my is geseyt gheweest, veel
minn can ick oock dese uwe replijcke onbeantwoordt laten'.100 Het publiek
konn zich opmaken voor een nieuwe ronde van middelpuntvliedend
debat. .
O pp 31 oktober voerde Coornhert als eerste het woord. De acta openen
mett de volgende, ietwat merkwaardige passage:
NadienNadien domine Saravia tot vercortinge van desen handel tusscben u L. ende my, ten
overstaanoverstaan van mijnen E. Eersamen Heeren commissarissen hier tegenwoordelijck
bewilligbtbewilligbt is, dat u E. sonde voort varen in V bewijs, dat de gheloovighe ofte herboren de
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ghebodengheboden Godts wel connen onderhouden, hoe wel nyet volcomentlijck, so verwachte ick
nunu van ul^. de selfde bewijsinghe}M

Coornhertt werd door de commissarissen geen keu2e gelaten: hij diende
hett woord te geven aan Saravia opdat deze zijn oppositie kon vervolgen.
Bijj aanvang van deze tweede fase van het debat was de predikant nog
optimistischh gestemd over de mogelijkheid schot te brengen in de
besprekingen.. Hij had de commissarissen weten te overtuigen dat het
nodigg was in het debat een nieuwe weg in te slaan. Het eerste ingrijpen
vann de gevolmachtigden van de Staten was op 30 oktober een feit.
Coornhertt werd te kennen gegeven dat Saravia de besprekingen op basis
vann de Schrift zou voortzetten. "
Nadatt Saravia'splan de campagne in de loop van de eerste drie dagen
vann het debat schromelijk was gestrand, was enige bezinning over de
gangg van zaken niet uitgebleven. Saravia had toegewerkt naar een
minimalisering,, zelfs een neutralisering van de controverse, maar een
dergelijkee uitkomst bleek tijdens de besprekingen al snel onhaalbaar.
Coornhertt was niet van zijn koers af te brengen en iedere poging tot het
slaann van een brug resulteerde in een grotere verwijdering — en groeiende
irritatiee — tussen de partijen. Saravia wilde op deze vierde dag van de
besprekingenn de eenvoud terugbrengen in het debat. De bijbelse
geschiedeniss zoals verhaald in het Oude en Nieuwe Testament kon hem
daarbijj de helpende hand reiken.
Saraviaa liet het theoretische debat over de mogelijkheid van een
volkomenn gehoorzaamheid aan Gods geboden voorlopig links liggen om
zichh te bekommeren om een aanzienlijk 'praktischer' probleem: waar
vindd ik in de Schrift een voorbeeld van een volkomen zondeloze mens?
Nergens,, zo stelde Saravia vol overtuiging.103 Hij meende dat zijn gelijk
inn deze kwestie in één klap uitsluitsel gaf in de controverse over het
eerstee artikel van de Proeve. Wanneer in de Bijbel geen enkel voorbeeld
vann een volmaakte mens kon worden gevonden, was de noodzaak tot
eenn debat over de menselijke potentie tot volmaaktheid immers nihil.
O mm deze conclusie af te dwingen gooide Saravia maar liefst
veertigg nieuwe bijbelplaatsen in de strijd. O p bijbelse grond wilde hij
aantonenn dat een debat over de vraag of de mens Gods geboden op
volkomenn wijze kon onderhouden, onzinnig was. In de gehele Schrift,
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vann voor naar achteren, was volgens Saravia geen enkele herborene te
vindenn die de Wet Gods volkomen wist na te leven. Vele voorbeelden
passeerdenn de revue. Abraham, bijvoorbeeld, 'die een vader is der
geloovigenn ende aider herboren kinderen Gods', dwong zijn echtgenote
tott liegen. Zelfs de discipelen, die 'de gheboden Christi ghehouden
hebben,, gelijck onse salighmaker selve getuyght met clare woorden',
kendenn vele zwakheden zoals uit de 'evangelische historiën' viel op te
maken.. Hier doelde Saravia onder andere op het verraad van Petrus.
Kortom,, Saravia's conclusie kon niet anders luiden dan als volgt: *Wt alle
desee schrifturen denck ie ghenoeghsamentüjck bewesen te hebben, dat
dee herborene de gheboden Godts hebben volbracht, dat is te segghen
(ommee alle aequivocatie ofte twijfelachtigheydt te vermijden) ghedaan,
endee nochtans de selvige nyet volcomentlijck ghehouden.'
Coornhertt was verre van overtuigd. Saravia's argumentatie deed
volgenss hem niet terzake. De kwestie was immers niet na te gaan of er
ooitt iemand was geweest die geheel en al volgens de geboden Gods had
geleefd,, maar of het mogelijk was aldus te leven. Deze laatste vraag was
volgenss Coornhert nog in het geheel niet beantwoord. 105 Saravia week
niett van zijn standpunt dat de nieuwe vraagstelling wel degelijk terzake
deedd en in het verlengde lag van de besprekingen tot dan toe.
Coornhertt schoof deze argumentatie resoluut terzijde. Zijn argumentatie
bleekk voldoende dwingend om Saravia van koers te doen veranderen.
Dezee liet zich zonder veel weerwoord meesleuren in een debat waarin
zijnzijn veertig bijbelplaatsen zo goed als werden genegeerd. Saravia moet
hebbenn gevreesd dat het uitblijven van een reactie van zijn kant op de
vraagstellingg van Coornhert, zou worden geduid als zwaktebod. Nu was
inn vervolg op het debat van de vorige dag nog slechts een herhaling van
zettenn mogelijk. Het godsdienstgesprek keerde als het ware op zijn
schredenn terug, waarbij Coornhert het initiatief (voor korte duur
weliswaar)) naar zich toe trok.
Zoalss ook in het Leidse godsdienstgesprek wist Coornhert op het
juistee moment toe te slaan. Bondig bracht hij tegenover Saravia de
'hooftsakee onser questie' onder woorden: 'Of yemant dit gebodt vander
liefden,, onder de vierde vraghe begrepen, volcomentlijck mach
onderhouden.. De Catechismus antwoort neen: dese neen staat u L. hier
toee te bewijsen'.107 Het moet iedereen duidelijk zijn geweest dat de
antithesee P/ü^e-Catechismus weer in ere was hersteld. Ook kwam naar
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vorenn dat Coornhert zich bewust bleef van zijn formele positie als
respondent.. Volgens de regels van het disputeren kon een respondent
nooitt worden gevraagd zijn standpunt te bewijzen. De bewijsvoering van
dee opponent vormde het uitgangspunt van het godsdienstgesprek. Alleen
inn dit kader was het de respondent toegestaan tegenargumenten te
formuleren.. Coornhert hield zich aan deze opzet en legde de bewijslast
bijj Saravia. Weliswaar introduceerde Coornhert in dit stadium van het
debatt een nieuw syllogisme, maar hij verzekerde Saravia dat het hier ging
omm 'mijn bewijs hier vooren verhaelt', in vervolg op de besprekingen van
dee vorige dag.108 Saravia's 'nieuwe weg', als nooduitgang in het debat
geïntroduceerd,, was door Coornhert met succes omgeleid.
Saraviaa reageerde op karakteristieke wijze. Hij nam Coornhert
windd uit de zeilen door wederom distinguo-argumentatie los te laten op
dienss syllogistische argumentatie. Dit keer werd onder andere het begrip
'sondelyckk werck' in verschillende betekenissen ontleed, waardoor
Coornhertss (nu evident dubbelzinnige) argumentatie veel aan scherpte
verloor..
Toch was er iets veranderd. Voorheen had Saravia zich
bediendd van dfrj-//«g#ö-argumentatie om aan te tonen dat er eigenlijk geen
sprakee was van een verschil van mening. Tenminste, dit verschil van
meningg zou in de nuance zijn gelegen en alleen kunnen worden
uitgedruktt in subtiele semantische analyses. In deze tweede fase van het
debatt gaf Saravia aan dat weliswaar één bepaalde uitleg van Coornherts
syllogismee de tegenstelling ongedaan kon maken, maar dat een andere
interpretatiee wel degelijk tot een ontkennend standpunt aanleiding moest
geven.. Hoewel hij nog altijd beide mogelijkheden openhield, was Saravia
daarbijj eerlijk genoeg toe te geven dat deze tweede lezing waarschijnlijk
conformm Coornherts inzichten was.110
Saraviaa maakte op nog een andere manier duidelijk dat hij berustte
inn de strijdlustige houding van Coornhert. Wanneer de controverse niet
uitt de weg kon worden gegaan, zat er niets anders op dan het conflict uit
tee spelen. Saravia stutte zijn redeneringen in deze fase van de debat met
bijbelplaatsen,, waardoor hij zijn standpunten meer dan voorheen met
groteree autoriteit bekleedde. In de eerste fase van het debat waren enkele
bijbelplaatsenn ter sprake gekomen, maar stonden zij in de gevoerde
argumentatiee niet op zichzelf. Deze teksten ontleenden hun betekenis
voornamelijkk aan de syllogistische structuur waarvan zij onderdeel
uitmaakten.. Inmiddels was de gang van zaken omgekeerd. Bijbelteksten
werdenn niet langer ondergeschikt gemaakt aan logische redeneervormen,
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maarr deze formele argumentatievorm ondersteunde nu bepaalde
interpretatiess van de Schrift. Saravia wilde bewijzen 'met redenen ende
uytt den text selve' en gaf aan een 'distinctie' te hanteren 'die wy nyet uyt
onsenn hoofde en hebben verziert, maar uyt Johanne selve ghenomen'. 111
Ditt beroep op de autoriteit van de Schrift vergrootte het gewicht
vann Saravia's argumentatie, maar verkleinde tegelijkertijd de speelruimte
diee hij Coornhert nog kon gunnen. Deze deinsde niet terug voor de
aanvall en waagde het Saravia's exegetische vaardigheden in twijfel te
trekken.. Saravia zou ongegrond Van't sonderling op het algemeen'
redenerenn en had onvoldoende oog voor historische ontwikkeling, in dit
gevall de persoonlijke groei van Petrus. 112 Coornhert redeneerde hier niet
uitt de losse pols. Exegese stoelde volgens hem op een reeks van
voorschriften.. Deze maakten het mogelijk om te komen tot geldige
bewijsvoeringen,, door hem 'ratiocinationes' of 'collectien' genoemd. Het
belangg van deze regels kon moeilijk worden overschat. Immers, zo stelde
Coornhertt in 1589, 'alle gheschille in religions saken, is om die waarheydt
vandee H. Schrifture ofte van de wtlegginge van dien; om t'eerste is 't
niet,, 't is dan om de uytlegghinghe vande H. Schrift'.11
Aann het einde van de vijfde dag van de besprekingen waren
Saraviaa en Coornhert elkaar nog geen stap nader gekomen, alle
exegetischee manoeuvres en complexe argumentatie ten spijt. De status
quaestionisquaestionis van het debat had bij aanvang van het debat een scheidslijn
bepaaldd die na vijf dagen nog volledig intact bleek. De W e t Christi
vanderr liefde' was volgens Coornhert alleen op volkomen wijze te
onderhouden.. Diegenen die deze volkomenheid niet konden opbrengen,
onderhieldenn de geboden Gods niet half, maar in het geheel niet. Saravia
zochtt keer op keer toenadering door de betekenis van het begrip
'volkomen'' te nuanceren en voor meer dan één uitleg vatbaar te
verklaren.. Coornhert legde deze 'differentien' echter resoluut naast zich
neer.1144 Als gevolg verviel het debat in voortdurende herhaling. In het
45stee artikel van het protocol verwees Coornhert in antwoord op Saravia
expliciett naar het 20ste artikel terug. De tussenliggende 25 artikelen
haddenn het godsdienstgesprek niet verder gebracht.115 De tweede
interventiee van de commissarissen kwam na vijf dagen geen moment te
vroeg. .
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Saraviaa zou zich in het vervolg van het debat steeds minder
gelegenn laten liggen aan Coornherts stijfkoppige weigering zich te voegen
naarr de wijze waarop hij — met instemming van de commissarissen - de
controversee tot een oplossing had willen brengen. Wanneer Coornhert
niett te overtuigen viel, dan was er altijd nog het publiek. De gunst van
hett volk telde voor Saravia zwaar. Gezien de grote weerklank van
Coornhertss gedachtegoed was toenadering tot Coornhert een
veelbelovende,, maar helaas onwerkbare strategie geweest. Saravia's
stellingnamee had zich in deze tweede fase van het debat steeds scherper
afgetekend.. Met bijbelse voorbeelden had hij willen tonen dat
herborenenn in Christus, mensen met een oprecht geloof, niet vrij waren
vann zonden. Dit betekende volgens hem niet dat deze herborenen de
Wett Gods niet konden onderhouden. Hun onvolkomenheid moest niet
wordenn geduid naar het wezen van hun gehoorzaamheid (deze was
ongeveinsdd en werd met 'gheheelder herte' betracht), maar naar de
grootte. 1166 Of, zoals Saravia in antwoord op Coornherts laatste
syllogismee stelde, de onvolkomen liefde van de mens tot God kan niet
wordenn beschouwd als een 'gheheel quaat werck', hooguit als een
'ghebreckelijck'' werk. 'So ontkennen wy dat soo wie sulck een sondelijck
werckk doet (dat is, omme eygentlijck te spreken, gebreckelijck) daar inne
nyett en doet dat hem van Godt bevolen is'.117 Met deze uitspraak kwam
Saraviaa lijnrecht tegenover Coornhert te staan. In diens visie was het pas
mogelijkk te spreken over gehoorzaamheid aan Gods geboden wanneer
dezee gehoorzaamheid volmaakt was.
Hoee verraadde zich nu de nieuwe koers van Saravia? In het begin
vann het debat had Saravia gesteld dat de 'waarachtighe' liefde tot God
niett bestond 'in woorden, maar inder daadt ende waarheydt'. 118 Zijn
pogingg deze gebrekkige liefde van de mens tot God te illustreren aan de
handd van bijbelse figuren, zette deze woorden kracht bij. Nadat de
partijenn drie dagen lang op weinig bezielende wijze besprekingen hadden
gevoerd,, deed Saravia hiermee een vergeefse poging het abstracte gehalte
inn de gedachtewisseling terug te brengen. Het godsdienstgesprek moest
volgenss hem verband blijven houden met het leven van alledag. Juist in
dezee oriëntatie op de praktijk van het Svel leven' school immers de grote
aantrekkingskrachtt van de werken van Coornhert. In het protocol blijft
hett onderbelicht, maar Coornhert moet tijdens het debat veelvuldig
hebbenn gesuggereerd dat Saravia en de zijnen dachten 'de wet Gods ons
voorgesteltt te zijn, alleen omme onse sonden daar uyt te kennen, ende
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nyett omme de selve te volbrenghen'. 119 Coornhert had op deze manier
willenn insinueren dat de gereformeerde leer moeilijk kon aanzetten tot
goedd gedrag. Dit had Saravia in hoge mate geïrriteerd, des te meer omdat
hijj 'dickwils' en 'ghenoeghsamelijck' te kennen had gegeven dat de
goddelijkee geboden de mens niet in het minst waren gegeven ter
naleving}naleving}10 10
Saravia'ss gepikeerde reactie wijst er op dat hier een gevoelige
kwestiee aan de orde was. Coornhert had het doen voorkomen alsof
Saraviaa met zijn leer van de voortdurende menselijke onvolmaaktheid de
gelovigee alle stimulans ontnam om naar het goede streven. Dit bracht het
debatt op de rechtvaardigingsleer, het theologische leerstuk dat de
zaligmakingg van de mens betrof. Vanaf de late middeleeuwen was in
Europaa een debat gaande geweest in hoeverre de mens tot zijn eigen heil
konn bijdragen. Dit debat was in de loop van de zestiende eeuw van
karakterr veranderd. Dat de mens voor zijn zaligmaking geheel en al
afhankelijkk was van de goddelijke genade, werd nu door weinige
aanhangerss van de Reformatie meer betwist. De menselijke verdienste
wass anathema verklaard. Echter, de praktische uitwerking van de
menselijkee heiliging, waarin de werkzaamheid van de mens zelf moeilijk
konn worden genegeerd, was nog altijd een theologisch mijnenveld.
Inn de eerste en tweede fase van het Haagse godsdienstgesprek
raaktenn Saravia en Coornhert slechts aan de oppervlakte van dit
diepgravendee debat. In de derde fase zou de vraag naar de mogelijke
volmaaktheidd van de mens worden gekoppeld aan het leerstuk van de
menselijkee rechtvaardiging. Voordien stond de kwestie van de menselijke
volmaaktheidd op zichzelf en was niet duidelijk dat zij slechts een
onderdeell vormde van een veel breder theologisch debat. Pas nadat de
commissarissenn voor een tweede keer in de besprekingen ingrepen,
waardoorr de opzet van het debat dit keer radicaal veranderde,
openbaardenn zich de diepste drijfveren van Saravia en Coornhert.
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Overtuigingskracht t
T'volckk aanhoorde stillekens', schreef Coornhert op 10 november
1583.. De2e uitspraak geldt als enige aanwijzing voor de houding van
hett publiek tijdens de besprekingen, want de acta maken enkel en alleen
meldingg van het gesprokene. De opmerking van Coornhert was echter
verree van belangeloos. Hij bracht het stilzwijgen van het publiek in
verbandd met een voorbeeldig optreden van zijn kant ('dit sprack ick inde
pennee met sijnen behoeften ende slot-redenen') en redeneerde vanuit de
gedachtee dat wie zwijgt, toestemt. De onuitgesproken steun van het
publiekk plaatste hij vervolgens tegenover de onvrede van Saravia, die
hemm in de rede zou zijn gevallen en zich bij de commissarissen over hem
zouu hebben beklaagd.122
Coornhertt presenteerde zichzelf graag als dienaar van het volk, als
spreekbuiss van het volk zelfs. Wat hem werd misdaan krenkte evenzeer
't'volck',, omdat Coornhert meende niet anders dan het algemene belang
tee behartigen. Deze identificatie met een (overigens lastig te
identificeren)) achterban, nam in de loop van het debat vastere vormen
aan.. Z o stelde Coornhert dat het publiek zijn verontwaardiging deelde
overr de weigering van de commissarissen toestemming te geven tot
publicatiee van de acta van het debat. ' T volck verwonderde sich hier in',
alduss Coornhert. 123 Toch was de gunst van het publiek in dit
godsdienstgesprekk verre van een uitgemaakte zaak. D e rol van de
aanwezigenn bij het debat was passief in de meest letterlijke zin van het
woord.. Saravia en Coornhert hoopten beiden de 'passies' ofwel emoties
vann de luisteraars te beroeren, opdat het publiek zou kunnen worden
gewonnenn voor de ware christelijke leer.
Inn de tweede helft van de zestiende eeuw vond binnen de retorica,
mett name in de Duitstalige gebieden, een geleidelijke verschuiving plaats.
Inn toenemende mate ging de aandacht uit naar de fase van de elocutio, de
eigenlijkee voordracht van een betoog. Mede onder invloed van de
'retorisering'' van de wetenschap van de dialectica, die zich in het
bijzonderr toelegde op de stadia van de inventio en dispositio
(achtereenvolgenss de vinding van argumenten en de structurering van
eenn betoog), ontwikkelde de retorica zich tot een wetenschap van de
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welsprekendheidd in toegepaste vorm. Hoe kreeg een redenaar zijn
publiekk in beweging {movere)} De overtuigingskracht van zijn betoog was
niett alleen gelegen in het intellectuele appel aan de luisteraar. De crux
wass diens gevoel te raken. Idealiter bracht dit de luisteraar ertoe in zijn
handelenn blijk te geven van zijn 'nieuwe' overtuiging.
Hett publiek in Den Haag moest worden aangezet tot een
christelijkee levenswandel, tot goede daden.125 In de derde en laatste fase
vann het debat probeerden Saravia en Coornhert een zekere innerlijke
beroeringg te bewerkstelligen onder het publiek. Daartoe bedienden zij
zichh van kleurrijk taalgebruik en argumenten ad hominem, en speelden zij
handigg in op gevoelige, emotioneel beladen thema's in het theologische
debat.. Tijdens het debat werd voortdurend van register gewisseld. D e
belangrijkstee facetten van een betoog, in de retorica gedefinieerd als logos,
ethosethos en pathos, werden ten volle uitgewerkt. N u eens voerde het
intellectuelee spel met argumenten de boventoon {logos), dan weer werd de
integriteitt van de tegenstander in twijfel getrokken {ethos) of werd het
publiekk bestookt met verlokkende woorden (pathos)}1^
Hoewell dit samenspel van typen argumentatie ook kan worden
teruggevondenn in de eerste en tweede fase van het godsdienstgesprek,
wass sprake van een duidelijk cesuur bij de overgang naar de derde fase.
Hett intellectuele steekspel van de eerste vijf dagen in Den Haag had het
publiekk gaandeweg buitengesloten. Saravia had gehoopt Coornherts
aanvall op de gereformeerde leer af te wenden door de aanval zelf nietig
tee verklaren. Wanneer iedere grond voor onenigheid ontbrak zou de
controversee immers zijn afgedaan. Toen deze strategie jammerlijk
afketstee op Coornherts weigering ook maar enige mate van
inschikkelijkheidd aan de dag te leggen, besloot Saravia op de zesde dag
vann de besprekingen de inhoudelijke confrontatie niet langer uit de weg
tee gaan. Hierbij zag hij zich voor de uitdaging gesteld afstand te nemen
tott Coornhert en tegelijkertijd, uit naam van de gereformeerde zaak,
toenaderingg te zoeken tot diens gedachtegoed. Zonder schroom waagde
Saraviaa zich aan een retorisch kunststukje van het soort waarop
Coornhertt tot dan toe een patent had gehad. Hij moest een krachtige
overtuigingg omzetten in onversneden overtuigingskracht.
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O pp de zesde dag van de besprekingen vond opnieuw een kentering
plaatss als gevolg van het ingrijpen van de commissarissen. Met deze
interventiee op 2 november ging de derde fase van het godsdienstgesprek
vann start. Met een onderbreking van bijna vier weken (van donderdag 3
tott maandag 28 november) liepen de besprekingen door tot 1 december.
Dee tweede interventie van de commissarissen legde het Vrije'
debatt aan banden. De besprekingen tot dan toe ontbeerden een heldere
structuur.. Verschillende kwesties Hepen door elkaar heen en betooglijnen
raaktenn met elkaar verstrengeld. Bovendien was sprake van een
cumulatievee werking van argumenten, zodat niet kon worden verhinderd
datt het debat eindeloos uitdijde. D e commissarissen kortwiekten het
debatt door Coornhert en Saravia nog eenmaal toestemming te geven hun
zegjee te doen. Met deze twee spreekbeurten zou een punt worden gezet
achterr het debat zoals het tot nu toe was gevoerd. Ook was een beter
overzichtt gewaarborgd, nu een reeks van bondig geformuleerde theses
hett uitgangspunt vormde. De Proeve had niet als vanzelf een duidelijke
vraagstellingg opgeworpen. Het debat omtrent het eerste artikel illustreert
inn welk tempo het debat kon uitwaaieren over verschillende kwesties.
Vanaff woensdag 2 november kon niet langer vrijelijk worden
gedisputeerdd op basis van de artikelen van Coornherts Proeve. De
commissarissenn schreven voor dat Coornhert 'metten cortsten' de
argumentenn uit zijn Proeve vervatte in een reeks van proposities. Voor
zoverr uit het protocol valt op te maken, was het de bedoeling dat deze
propositiess synchroon liepen met de artikelen van de Proeve. Iedere
propositiee mocht uitsluitend worden gestaafd aan de hand van
bijbelteksten.. Nadat Coornhert zijn theses met bijbehorende
bijbelplaatsenn ten gehore zou hebben gebracht, was de beurt aan Saravia
o mm een weerwoord formuleren op alle theses afzonderlijk, eveneens
uitsluitendd op basis van de Schrift. Ter afsluiting van het
godsdienstgesprekk zouden nog een repliek en dupliek volgen van
achtereenvolgenss Coornhert en Saravia.127
Dee maatregelen van de commissarissen veroorzaakten een
geïmproviseerdee terugkeer naar de oorspronkelijke instructie van de
Statenn aan de commissarissen (16 september 1583). In deze opdracht
stondd beschreven hoe Coornhert zou worden gehoord, of liever gezegd
verhootd,verhootd, aan de hand van een reeks theses. Deze ondervraging werd
expliciett in verband gebracht met de uitvoering van het plakkaat van
1581.. De repressieve intentie van het Haagse 'gesprek' was met deze
verwijzingg duidelijk. Met de tweede instructie van de commissarissen (2
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oktoberr 1583) was deze opzet vervallen verklaard.128 Vanaf 2 november
schiktee het debat zich weer naar het oude model.
Toenn het godsdienstgesprek dreigde te verzanden, moet Saravia,
inn samenspraak met de commissarissen, tot een strakkere organisatie van
hett debat hebben besloten. Ook in het gepolariseerde debat dat volgde,
verloorr Saravia zijn oorspronkelijke inzet echter niet uit het oog. Hij
zettee zich fel af tegen Coornhert, maar sloeg tegelijkertijd een brug naar
zijnzijn theologische denken. Gelovigen die zich tot Coornhert en zijn leer
voeldenn aangesproken, beschouwde hij nog altijd als potentiële
toekomstigee lidmaten van zijn kerk. De gereformeerde kerk moest —
vanwegee haar publieke status - inspelen op de zorgen en preoccupaties
vann deze gelovigen, in zoverre de gereformeerde leer dat tenminste
toeliet. .
Coornhertt voelde aan dat de tweede interventie van de
predikantenn een belangrijke wending betekende in het debat. Hij tekende
fell protest aan. Volgens Coornhert betekenden de nieuwe maatregelen
vann de commissarissen zelfs het einde van het godsdienstgesprek: het
debatt zou veranderen in een 'predicatie', achtereenvolgens uitgesproken
doorr Coornhert en Saravia.129 Het valt op dat Coornhert verder zweeg
overr het feit dat Saravia als laatste het woord zou krijgen. Ook al had hij
alss respondent in de besprekingen moeilijk anders kunnen verwachten, de
mogelijkheidd slechts eenmaal te kunnen repliceren moet Coornhert toch
dwarss hebben gezeten. Ook de uitsluiting van andere teksten dan de
Bijbell kritiseerde hij niet, hoewel dit voor hem nadelig was. Zijn Proeve
hadd immers aan retorische kracht gewonnen dankzij citaten uit onder
anderee het werk van Calvijn. In het debat zou hij het nu zonder deze
tekstenn moeten stellen.
Hett meest verwonderlijk is echter dat Coornhert het optreden van
commissarissenn in algemene zin niet veroordeelde. Hun maatregelen
beknottenn de toch al beperkte vrijheid van de disputanten en forceerden
eenn uitkomst binnen een bepaald stramien. Dit alles gebeurde op gezag
vann de Staten. Tijdens het Leidse godsdienstgesprek had de bemoeienis
vann de commissarissen Coornhert ertoe gebracht de Staten openlijk van
partijdigheidd
te beschuldigen. Terugkijkend
op
het
Haagse
godsdienstgesprekk merkte hij slechts hij op: 'Oock hebben't de
commissarissenn gheordonneert, dat ick al 'tgheen ick wilde soude aan een
spreken,, ick was daar teghen, segghende dat de disputatie veranderen
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soudee in een predicatie, men wildes doe nyet hooren'. 130 Vanwege de
reekss verbodsbepalingen die de Staten in de afgelopen jaren tegen hem
hadd uitgevaardigd, durfde Coornhert de commissarissen niet langer
openlijkk te kritiseren. Zelfs vergoelijkte hij hun optreden enigszins.
Coornhertt betoogde weliswaar de bevelen van de commissarissen op te
volgen,, maar in feite ten uitvoer te brengen wat Saravia aan de
commissarissenn had verzocht. 131 Hij maakte Saravia tot de kwade genius;
dee partijdigheid van de commissarissen beschouwde hij als gegeven.
Dee partijdigheid van de commissarissen was inderdaad evident.
Hunn interventies waren in het voordeel van de predikanten. O p 30
oktoberr kenden zij extra spreektijd toe aan Saravia; op 2 november
forceerdenn zij een terugkeer naar de oorspronkelijke opzet van het debat,
zoalss in de eerste instructie van de Staten verwoord. Daarmee dreigde
hett godsdienstgesprek om te slaan in een ondervraging van Coornhert
aann de hand van een aantal welomschreven theses. Gezien de bemoeienis
vann de predikanten met de formulering van de instructie van de
commissarissen,, ligt voor de hand dat zij een rol speelden bij de
totstandkomingg van de interventies. Gezien de informele communicatie
tussenn de predikanten en de commissarissen kan echter niet meer dan
eenn sterk vermoeden worden uitgesproken dat de commissarissen in de
besprekingenn ingrepen op verzoek of op advies van de predikanten.
Mett het afkondigen van een nieuwe opzet van de besprekingen
gingenn de commissarissen hun mandaat van de Staten niet te buiten. Het
behoordee immers tot hun taak het debat in goede banen leiden.
Coornhertt had tijdens de voorbesprekingen uitdrukkelijk de garantie
gekregenn dat de beslissingsbevoegdheid van de commissarissen niet
verderr reikte dan de formele aspecten van het godsdienstgesprek. Dit
suggereerdee echter een grotere afzijdigheid dan praktisch mogelijk was.
Dee keuze voor een bepaalde vorm van disputeren had een directe
weerslagg op de inhoud van het debat, zoals met de twee interventies in
Denn Haag is aangetoond.
Dee wijze waarop de commissarissen hun interventies motiveerden
gingg overigens iedere schijn van partijdigheid uit de weg. Onder
verwijzingg naar de noodzaak tot verkorting van de besprekingen stelden
dee commissarissen twee keer een nieuwe opzet van het debat voor. Op
311 oktober verluidde het dat de commissarissen ingrepen vanwege de
noodzaakk tot Vercortinge van desen handel'. 132 O p 2 november
handeldenn de commissarissen op basis van hun indruk dat de 'disputatie
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langee soude mogen geraken te duyren, ende met groot tijt verlies nyet
haastt werden gheeyndt'. 133 Aldus handhaafden zij de schijn van
onpartijdigheid,, die de Staten in godsdienstige aangelegenheden zo
dierbaarr was.
Dee interventie van de commissarissen op de zesde dag van het
godsdienstgesprekk had de spanning tussen de partijen merkbaar
opgedreven,, 's Ochtends voerden Coornhert en Saravia beiden nog
eenmaall het woord om het voorafgaande debat af te sluiten, zoals de
commissarissenn hadden verordonneerd. Coornherts opvallend brutale
opmerkingenn aan het adres van zijn tegenstander beloofden weinig goeds
voorr het vervolg van de besprekingen. Saravia's bijbeluideg deed hij af
alss een Verduysteringhe ende verwerringhe' van de Schrift die 'groove
absurden'' met zich meebracht. Saravia's leer zou de gelovige voorts een
radd voor ogen draaien. Doordat Saravia het onderscheid tussen zwakke
enn sterke gelovigen ontkende, ontnam hij de gelovige iedere stimulans
omm te groeien in zijn geloof, 'leggende cussentkens onder alle ellebogen
endee vrede prekende daar geen vrede en was'. Als het aan Saravia lag,
zouu een gelovige die slechts met 'halver ende hinckender herten' zijn
Heerr wilde dienden, tevreden achterover kunnen leunen. Coornhert
durfdee de gereformeerde leer zelfs als afgodendienst te bestempelen. 134
Saraviaa behield zijn kalmte en maakte Coornhert duidelijk hij hem
niett met 'injurieuse woorden' van gelijke strekking wilde antwoorden. O p
rustigee toon kwam hij terug op zijn standpunt dat 'jonghe kinderkens, so
well als de jongelingen ende oude mannen indifferentelijck uyt God
geborenn zijnde, hebben moeten dit merckteecken der kinderen Gods, dat
syy gheen sonden doen'. Christus eiste van hen echter geen volmaakt
geloof.. Immers, 'het minste geloove genoeghsaam is, oprecht zijnde,
ommee te vercrijgen het ghene wy vanden Heere in onsen noodt
begheeren'. 135 5
Mett deze korte gedachtenwisseling werd nogmaals duidelijk hoe
weinigg voortgang was geboekt in het voorafgaande debat. Aan de hand
vann telkens andere bijbelteksten met bijbehorend
exegetisch
commentaar,, verkondigden Coornhert en Saravia steeds weer dezelfde
standpuntenn en kwamen zij elkaar niet nader.
Hett is een misverstand te denken dat het Haagse godsdienstgesprek
eindigdee nadat alleen het eerste artikel van de Proeve was besproken.
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Coornhertt bracht deze visie de wereld in. Na afloop van het debat
hooptee hij met het argument dat het godsdienstgesprek nog verre van
afgerondd was, heropening van het debat te verwezenlijken. Het leek hem
afkeurenswaardigg een 'so hooghwichtighen handel [...] opten drempel, te
weten,, op't eerste van 50 of 60 articulen te laten steken'.136 Deze
discussiee achteraf heeft een scherp zicht op Coornherts strategie tijdens
hett debat in de weg gestaan.
Naa de tweede interventie van de commissarissen zag Coornhert
zichh voor een keuze gesteld. Hij kon zich schikken naar een
gespreksvormm 'nieuwe stijl' waarin zijn Proeve puntsgewijs zou worden
doorlopen,, maar geen ruimte meer zou zijn voor uitvoerige
argumentatie.. Het eerste artikel van de Proeve, bijvoorbeeld, zou volgens
dee nieuwe voorschriften moeten worden gereduceerd tot het
desbetreffendee syllogisme met ondersteunende bijbelteksten. Een andere
mogelijkheidd voor Coornhert was de hem toegekende spreektijd in Den
Haagg naar eigen believen in te vullen. Het publieke forum aldaar bood
hemm een unieke kans zijn theologische stelüngname tegen de
gereformeerdenn aan een groot publiek kenbaar te maken. Coornhert
besloott inderdaad tot deze Vlucht naar voren' en presenteerde in
anderhalvee dag een afgerond betoog. Het eerste artikel van de Proeve liet
hijhij daarbij ver achter zich.
All tegen het einde van de eerste dag verwachtte Coornhert een
spreekverbod.. Tot zijn verbazing lieten de commissarissen hem toch de
volgendee dag verder spreken.137 Blijkbaar huiverden de commissarissen
voorr een spreekverbod. Coornhert hield tegenover hen vol dat hij niet
moedwilligg de voorschriften van de commissarissen schond, maar dat
sprakee moest zijn van een misverstand. Hadden de commissarissen hem
niett zelf de opdracht gegeven dat hij 'teffens al soude segghen dat ick
wilde,, tot bewijs van mijn eerste articule in mijn Proeve? 138 De bedoeling
vann de commissarissen was echter anders geweest. Zij wilden dat
Coornhertt 'met den cortsten [...] alle 'tghene daar mede hy den
Catechismumm wil wederlegghen' zou opdissen. 139 Inderdaad was geen
limiett gesteld aan het aantal bijbelplaatsen dat hij kon gebruiken ter
ondersteuningg van zijn betoog, maar ook Coornhert wist dat een
redevoeringg
van
anderhalve
dag,
waarin
het
gehele
volmaakbaarheidsdebatt nog eens dunnetjes werd overgedaan, niet de
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bedoelingg was geweest. Ook zijn bewering dat deze 'gantsche rede op het
eerstee artijcke [...] alleen gheloopen heeft', deed weinig recht aan de gang
vann zaken in Den Haag.140 Saravia wist te melden dat Coornhert zelfs
nogg had geciteerd uit één van zijn recente pamfletten, ter aanvulling van
eenn veelheid van argumenten uit de Proeve.141 Coornhert mocht dan wel
dee schijn ophouden een brave disputant te zijn, in werkelijkheid had hij
opp eigen gezag afstand genomen van gemaakte afspraken.
Tegenn de achtergrond van Coornherts grillige optreden tijdens het
Leidsee debat, is zijn 'ontsnapping' aan de orde van het debat in Den
Haagg weinig verrassend. Er is zelfs sprake van een opvallende parallel
mett de gang van zaken in Leiden in 1578. Toen de commissarissen hem
destijdss beperkende maatregelen oplegden, saboteerde Coornhert
eveneenss de voortgang van de besprekingen. In een vlammend betoog
brachtt hij zijn meest prangende kritiek op de gereformeerde kerk te
berde.. Hiermee schond hij de afspraken die met betrekking tot het
Leidsee godsdienstgesprek waren gemaakt. In Den Haag, vijf jaar later,
pastee Coornhert dezelfde kunstgreep toe, op het moment dat de
commissarissenn zijn beweegruimte te veel inperkten. Coornhert was
nooitt van plan geweest zich op 2 november te schikken naar de wensen
vann Saravia en de commissarissen. Hij moet zijn redevoering op de zesde
enn zevende dag van het debat hebben beschouwd als slotbetoog. Zijn
voornaamstee doel was daarbij het winnen van de gunst van het publiek.
O mm aansluiting te vinden bij zijn toehoorders paste Coornhert zijn
betoogtrantt aan. Ingewikkelde argumentatie ging hij uit de weg. Het
publiekk kreeg niettemin een flinke portie theologie voorgeschoteld, maar
alleenn de grote verbanden werden door Coornhert in kaart gebracht. Zijn
betoogg was dan ook geen voorzichtige afweging van tegengestelde
theologischee opvattingen. Evenmin steunde zijn bewijsvoering op erg
genuanceerdee exegese. Integendeel, Coornhert appelleerde amper aan de
kritischee vermogens van zijn publiek. Zijn overtuigingskracht was juist
gelegenn in de eenvoud en vanzelfsprekendheid van zijn boodschap. Van
dee toehoorders verlangde Coornhert alleen dat zij zich lieten meevoeren
mett de stroom van bijbelteksten die hij hun voorlegde.
Dezee teksten, door Coornhert bestempeld als 'clare ende naackte
sententien' 142 ,, ondersteunden een betoog dat het beste kan worden
omschrevenn als één allesomvattend pleidooi voor de volmaakbaarheid
vann de mens. Coornhert liet zijn toehoorders geen enkele ruimte meer de
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potentiëlee 2ondeloosheid van de mens te ontkennen. Zoals in de Proeve
maaktee hij deze volmaakbaarheidsidee tot noodzakelijke voorwaarde
voorr het geloof in de almacht Gods en de verlossingsdood van Christus.
Ontkenningg van het één, betekende automatisch ontkenning van het
ander.. De lezers van de Proeve zagen zich reeds meegesleurd in een
dwingendd betoog, niet in het minst vanwege de overstelpende
hoeveelheidd argumenten. De toehoorders in Den Haag waren er getuige
vann hoe Coornhert deze argumentatie in kort bestek verder doordreef.
Zijnn perfectisme kwam op zichzelf te staan in een betoog dat in relatie
tott het gehele debat rond de rechtvaardiging van de mens als eenzijdig
moett worden beschouwd. Waar in de Proeve nog ruimte was voor de
kanttekeningg dat zaligheid ook in het bereik lag van hen die als zondaars
stierven,, leek Coornhert tijdens de besprekingen in Den Haag volledig te
abstraherenn van de gelovige en zijn alledaagse worsteling met de wil tot
hett goede en drang tot het kwade.
Hoewell de volmaaktheid van de mens slechts als mogelijkheid werd
verondersteld,, fungeerde dit postulaat in het betoog van Coornhert
zozeerr als sine qua non voor een evenwichtig theologisch denken en
christelijkee levenswandel, dat niet de volmaakbaarheid maar de
volmaaktheidd op de voorgrond kwam te staan. Aldus verabsoluteerde
Coornhertt de tegenstelling russen hem en Saravia. Hij herinnerde zijn
toehoorderss eraan dat de volmaaktheid binnen handbereik lag. Er hoefde
geenn toverformule aan te pas te komen of 'een wonderdadighe macht, als
off een maeght soude baren'. De volmaaktheid was de mens 'in een
machtt van Gode [...] toegheseydt, belooft, ende voorghe stelt'. Gods
beloftenn vonden hun vervulling in de menselijke volmaaktheid, die door
Coornhertt als 'tastbaar' resultaat van Christus' kruisdood werd
beschreven.. *Wie daar leeft de rechtvaerdicheyt (nyet sijn eyghen, maar
Christi)) die en sondicht nyet meer, ende volbrengt mitsdien
volcomentlijckk dit gebodt Christi van der liefde, die omme ons sulcx te
doenn werden, sich heeft laten hanghen aan den cruyce. So ist dan oock
sijnn wille, die vermach dat, ende die volbrengt dat selve inden sijnen,
sulcxx moghelijck gheloovende'. 143
Inn de loop van zijn betoog liet Coornhert steeds minder ruimte
aann Saravia. Diens pleidooi voor een kwalitatieve duiding van het begrip
'volmaakt',, in de zin van 'onbeveynsde ende oprechte ghehoorsaamheyt',
kreegg in eerste instantie van Coornhert nog enig krediet.144 Al snel had
hijj deze zienswijze echter resoluut van tafel geveegd met een sneer naar
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Saravia'ss 'volmaackte ghebreckelijcke ofte sondeüjcke liefde', 4 hetgeen
inn zijn ogen een contradictio in terminis betrof. Coornhert gaf in zijn
redevoeringg in steeds sterkere bewoordingen te kennen dat volmaaktheid
voorr hem was gelegen in een staat van absolute zondeloosheid. Aldus
namm hij steeds meer afstand van de visie van Saravia, waarin de herboren
menss nog ruimte werd gelaten tot zondigen. Deze radicalisering in
Coornhertss stellingname vergrootte het retorische effect van zijn betoog,
maarr zou op de lange duur zijn positie juist verzwakken. Voorlopig,
echter,, putte hij zoveel verbale kracht als mogelijk uit de beeldrijke
bijbelsee taal die hem voorhanden was.
Christus'' verlossingsdood stelde hij voor als een reiniging door "t
reynee bloet des onbevleckten lammekens'. 146 De heiliging van de mens
doorr Gods genade was voor hem zeker geen halfslachtige
reddingspoging.. God reinigde de mens 'van alle onse onreynigheden
endee sonden, al waren die oock roodt als schaarlaken, sulcks dat sy wit
sullenn wesen als witte wolle'.147 Volmaakheid en zuiverheid waren één en
dezelfde.. 'Hoe can doch, daar God selve so reynight, de smette der
sondenn [...] noch stadelijck blijven?', vroeg Coornhert zijn
toehoorders. 1488 Hij voerde zijn publiek een wereld binnen van absolute
tegenstellingenn waarvan iedere gelovige deel uitmaakte. "Wie oock
genesenn is waarlijck, nyet waanlijck of imputativelijck, door salvinghe
van'tt dierbaar bloedt Christi, die en is nu nyet meer sieck of cranck, door
dee sonde, de doodt, ja uyt hem is'.149 De gelovige was door God
uitverkorenn 'ghelijckformigh te worden het evenbeelde sijns soons'.
Voorr alle duidelijkheid voegde Coornhert hier aan toe: TDats nu niet ten
halven,, of onvolcomelijck, want dat en waar gheen conformiteyt'.150 De
menss kon 'metter daadt' de Wet Gods op volkomen wijze naleven,
omdatt God, die 'ghetrou is ende almachtigh', dit de mens had
opgedragen.. Coornhert wees in dit verband op Gods verbond met
Mozes,, maar pochte nog 'hondert andere' bijbelteksten van gelijke
strekkingg te kunnen aanslepen, indien nodig.151
Niett alleen de zuiverheid van de mens stond in dit debat op het
spel.. Coornhert verzekerde zijn toehoorders dat de vervulling van de
beloftee van volmaaktheid aan de mens noodzakelijkerwijs moest worden
verondersteldd ter bestendiging van de tegenstelling tussen God en de
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duivel.. Coornhert achtte het ondenkbaar dat God 'mette helft van sijnen
geheelenn mensche soude vernoeghen, omme d'ander helft den satan te
laten'.1522 De herboren mens kon niet anders dan 'reyn ende volmaackt'
ofwell zonder zonden zijn.133 Zo niet, dan zou het onderscheid tussen
Godd en de duivel vervagen. Coornhert werkte deze argumentatie volledig
uitt en het is moeilijk voorstelbaar dat dit zijn toehoorders onbewogen
liet.. Nog moeilijker is het voor te stellen dat zij enige weerstand konden
biedenn aan de opeenvolgende retorische vragen die Coornhert in zijn
betoogg verwerkte:

GodtGodt is rechtvaerdigh, de duyvel is onrechtvaerdigh. Wat ghemeynschap [...] heeft de
gherecbtigheytgherecbtigheyt met de ongherechtigheydt? Maer welck is de over-eencomste Chris
Belial?Belial? Neen, Christus en laat den duyvel neffens hem niet woonen noch blyven, veel
minderminder heerschappen in sijnenrijckevan derghelovigher pielen. Gheen twee coninghen,
maarmaar een coninck salder wesen [...] heerschoppende over alle. Dits de coninck
ChristusChristus Godt [...]. Ende dit is de beloofde David als een herder ende prince f...]
diedie uyt si/n der nature soo luttel een wolf of satan beneven hem magh lijden als 'tlicht,
datdat hy self is, de duysternisse. Soude dese glorieuse coninck si/n rijck, door sijnen
bitterenbitteren doodt inghenomen, met den duyvel deelend54
Dee volmaaktheid van de mens werd in de loop van Coornherts betoog
vann theologisch concept — nauw verbonden met Gods almacht en
Christus'' verlossingsdood - tot pijler van zijn christelijke leer. Wie nu nog
dee volmaakbaarheid van de mens ontkende, plaatste zich in feite buiten
hett christelijke geloof. T)at waar niet christelijck', stelde Coornhert. Op
eenn welhaast terloopse wijze bracht Coornhert in zijn betoog de
Heidelbergsee Catechismus opnieuw ter sprake. Nog geen tien keer
verweess hij tijdens zijn redevoering naar dit leergeschrift, maar het effect
wass — hoewel op een ingetogen 'wijze - vernietigend. De Catechismus
ontkendee volgens Coornhert de volmaakbaarheid van de mens en hield
staandee dat 'al onse beste wercken noch al 'tleven deur besmet souden
sijnn met sonden'. 155 Twee dagdelen lang had Coornhert het tegendeel
betoogdd op basis van een zestigtal bijbelplaatsen. Door de Catechismus
tussendoorr een aantal keer te noemen, herformuleerde hij in een
handomdraaii de fundamentele tegenstelling tussen Catechismus en
Heiligee Schrift. Juist deze antithese had de Proeve in retorisch opzicht zo
krachtigg gemaakt.
1522
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Tochh had van Coornhert meer vuurwerk verwacht mogen worden
gezienn zijn felle uitlatingen over de Catechismus voordien. In de Proeve
hadd hij onomwonden gesteld 'dat die selve Catechismus ene menschen
leree is, een valsche lere is, ende ene so schadelijcke lere is, dat alle
menschenn sich daer voor als voor dootlijck venijn der sielen, behooren te
wachten'. 1566 In vergelijking met vlammende woorden als deze, was
Coornhertss kritiek op de Catechismus in Den Haag nogal nuchter en
weinigg flamboyant. De beschuldiging dat de Catechismus een
'menschenleere'' verkondigde, herhaalde hij slechts eenmaal.157 Deze
ingetogenheidd kan voor een deel worden verklaard uit voorzichtigheid.
Mett steun van de Staten was de Catechismus bezig aan een snelle
opmars.. 'Inden gemeenen scholen', zoals Coornhert het uitdrukte, zou
hett binnenkort verplicht worden gesteld de Catechismus te
onderwijzen.1588 Voorzichtigheid was zeker geboden, maar Coornherts
terughoudendheidd kwam toch voornamelijk voort uit zijn retorische
strategiee in deze laatste fase van het debat. In de eerste plaats was
Coornhertt er op uit de intellectuele status van de alom gerespecteerde
theoloogg Saravia onderuit te halen.
Inn zijn betoog leek Coornhert zich niet langer erg druk te maken
omm de Catechismus. D e aanval op de Catechismus, zoals in de Proeve
neergelegd,, bood weliswaar nog altijd het raamwerk voor zijn
argumentatie,, maar van een krachtige omverwerping van een 'verdorven'
geschriftt was geen sprake meer. Natuurlijk is hier een verwijzing naar het
voorafgaandee debat op zijn plaats. Hierin was de Catechismus al
behoorlijkk naar de achtergrond gedrongen, naarmate het vraagstuk van
dee menselijke volmaakbaarheid verder werd uitgesplitst in een reeks van
deelvragen.. Ook deze kwesties liet Coornhert in zijn slotbetoog
ongemoeid.. Coornhert nam de vrijheid om het publiek te bespelen met
nieuwee argumenten die hij putte uit zijn Proeve. Coornhert wekte hierbij
dee indruk van een zekere nonchalance, alsof de strijd reeds was
gestreden.. De volmaakbaarheid van de mens, in één adem genoemd met
dee almacht Gods en de verlossingsdood van Christus, sprak zijns inziens
voorr zichzelf. De mstemming van zijn toehoorders nam hij dan ook
voorr vanzelfsprekend aan. Ook de tegenstelling tussen zijn gedachtegoed
enn de Catechismus hoefde niet meer te worden aangedikt.
Coornhertt deed zijn lange betoog zelfs als tamelijk overbodig
voorkomen,, ware het niet dat Saravia alsmaar weigerde diens ongelijk te
erkennen.. Al in een eerder stadium van het debat had Coornhert zich
1566
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beklaagdd over Saravia. Deze zou hem dwingen zich druk te maken over
zakenn die 'soo notoir zijn over de gantsche Schrifture, dat het bestaan
vann sulcx te bewijsen sotheyt ware'. 159 In de laatste minuten van zijn
betoogg tekende Coornhert de nodeloze cirkelgang van het debat voor
zijnn toehoorders uit. Saravia had kort na de start van het
godsdienstgesprekk ingestemd met het syllogisme in het tweede artikel
vann Coornherts Proeve, maar was hiervan vervolgens afgeweken 'met die
byghevoechdee woorden: Maar nyet volcomentlijck'.160 Hierop was een
dagenlangee discussie gevolgd. Tegen het einde van de tweede fase van
hett debat had Coornhert, naar eigen zeggen, nieuw bewijs aangedragen
'inn sulcker voeghen dat u. L. 'tselve nyet en sullen mogen wederspreken,
sonderr uwe eyghen woorden te wederspreken'. 161 Ook dit had Saravia
niett tot instemming kunnen brengen en wederom volgde een nieuwe
gespreksronde.. Dit keer restte Coornhert niets anders te doen te
'bewijsenn 'tgheen sijn selfs bewijs by sich heeft'.162
Coornhertt wilde aantonen dat theologie geen kwestie was van
geleerdheid,, maar van gezond verstand. Een geleerde theoloog als
Saraviaa kon zelfs blind blijven voor de waarheid. Des te feller Coornhert
inn zijn slotbetoog van leer was getrokken, des te minder vanzelfsprekend
zouu zijn boodschap hebben geklonken in de oren van het publiek op
wienss gezond verstand hij een beroep wilde doen.
Volgenss de acta van het godsdienstgesprek rondde Coornhert op de
ochtendd van donderdag 3 november zijn betoog af.163 Na de
middagpauze,, die hij doorbracht ten huize van zijn bloedverwant Artus
vann Brederode, keerde Coornhert echter niet meer naar het Binnenhof
terug.1644 Een bode te paard had een brief gebracht van twee Haarlemse
magistraten,, 'buyrluyden' van Coornhert, die hem in kennis wilden
stellenn van de kritieke toestand waarin zijn vrouw die nacht had
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verkeerd. 1655 Zij hadden haar in 'dootsnooden' aangetroffen en gaven met
hunn brief aan Coornhert gehoor aan haar laatste wens nog eenmaal met
haarr echtgenoot te spreken. Deze stuurde de brief onmiddellijk door aan
dee raadsheren van de Hoge Raad met het verzoek om verlof. Per
omgaandee stemden de commissarissen hierin toe. Coornhert vertrok nog
diezelfdee dag naar Haarlem. Ook de predikanten en de afgezanten vanuit
dee steden keerden naar huis terug. De besprekingen waren tot nader
orderr opgeschort. 166
Hett abrupte vertrek uit D e n Haag kwam Coornhert niet
ongelegen.. De ziekte van zijn vrouw was voor hem veeleer een welkome
aanleidingg om zich uit de voeten te maken. Met zijn lange betoog op 2 en
33 november had hij het debat eigenlijk al vaarwel gezegd. Door zijn
toedoenn veranderde het debat van een gestructureerde uitwisseling van
argumentenn in een platform voor het verketteren van de tegenstander.
Onherroepelijkk dringt zich de vergelijking op met de chaotische afloop
vann het Leidse godsdienstgesprek in 1578. Weliswaar duidde Coornhert
zijnn besluit tot vertrek uit Den Haag als overmacht, het moment van zijn
vertrekk verschilde naar de omstandigheden van het debat maar weinig
vann zijn aftocht uit Leiden.167 De onderbreking in de besprekingen werd
pass achteraf formeel vastgelegd, nadat de partijen weer bij elkaar waren
gekomen.. De griffiers besloten zich toen te beperken tot een korte,
zakelijkee mededeling waarin zij de reden van Coornherts vertrek
toelichtten,, zijn evidente bereidwilligheid om weer naar Den Haag te
komenn onderstreepten en melding maakten van het besluit van de Staten
dee besprekingen op 28 november te heropenen. 168
Vann een ordelijke gang van zaken, die op basis van de acta kan
wordenn verondersteld, was echter geen sprake geweest. Op de voorlopig
laatstee dag van de besprekingen, donderdag 3 november, was de
spanningg tussen Coornhert en Saravia hoog opgelopen. Zowel
Coornhertt als de commissarissen twijfelden of het nog tot een hervatting
vann het godsdienstgesprek zou komen. Coornhert hield rekening met
eenn 'stock int wiel'; de commissarissen — bij monde van Van Egmond
1655
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vann der Nieuburgh — sloten niet uit dat zij nieuwe instructies zouden
ontvangenn van de Staten, die het einde van het debat zouden
bezegelen.1699 Een reconstructie van de gang van zaken tijdens en kort na
Coornhertss krachtige en uitdagende betoog, laat zien dat dit pessimisme
niett ongegrond was. De voortgang van het Haagse debat ontbeerde
inmiddelss alle vanzelfsprekendheid. Belangrijker nog is de vaststelling dat
bijj Coornhert en de commissarissen, om verschillende redenen, de
animoo tot verder disputeren tot een minimum was geslonken. Waar
Coornhertt zich weinig meer gelegen liet liggen aan gemaakte afspraken,
kozenn de commissarissen voor afzijdigheid. Wederom was het aan de
predikantenn om de disputatie voort te stuwen.
Aann de hand van een drietal brieven van Coornherts hand kunnen
dee onderlinge verhoudingen tussen Coornhert, de predikanten en de
commissarissenn in deze roerige fase van het godsdienstgesprek worden
gereconstrueerd. 1700 Kort na zijn vertrek uit Den Haag schreef Coornhert
eenn brief aan achtereenvolgens zijn goede vriend Van Egmond van der
Nieuburghh (commissaris van de Staten bij het godsdienstgesprek), zijn
broerr Frans Coornhert en een onbekende vriend. Natuurlijk geeft
Coornhertt in deze brieven een partijdige visie op de gang van zaken in
Denn Haag. Toch ontstaat in hoofdlijnen een beeld dat aannemelijk is en
(deels)) kan worden getoetst aan de acta die als onpartijdig moeten
wordenn beschouwd.
Coornhertt had in Den Haag — voorlopig — het laatste woord gehad. Dat
hadd hij graag zo gehouden. Zoals tegen het einde van het Leidse
godsdienstgesprek,, verkeerde Coornhert na zijn Haagse 'slotbetoog' in
eenn overwinningsstemming. 'Sy zijn al onder de voet', sprak hij over de
predikanten. 1711 Zijn triomfalisme klinkt onverminderd door in zijn
opvattingg dat, ongeacht het verdere verloop van het godsdienstgesprek,
zijnzijn naam in Den Haag reeds was gezuiverd. 'Hoe't is, de Heere heeft my
daarr te purge (soo't schijnt) willen stellen, ende den volcke doen sien
endee hooren, dat ick nyet en ben sulcken rasenden hondt ende
godtloosenn mensch, als my de gedeformeerden in ghedeformeert hebben
mett achterclap by den volcke, dat veel al een afkeer neemt van sulcke
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luyden'.. ~ Op deze woorden, in een brief aan een anonieme vriend,
volgdee dan ook geen fel pleidooi voor heropening van het debat.
Coornhertt speelde met de gedachte naar Den Haag terug te keren
wanneerr zijn vrouw zou zijn overleden, maar formuleerde dit voornemen
mett weinig geestdrift.173 In een brief aan zijn broer Frans repte hij een
paarr dagen eerder met geen woord over een mogelijke terugkeer.174
Coornhertt beschouwde het al dan niet voortzetten van het
godsdienstgesprekk als een zaak van de commissarissen. Wat zijn 'wederkomste'' aanging, schreef hij hen op de dag na zijn vertrek uit Den Haag:
'Stellee ick sulcx in handen van U.E. die my bereyt sullen vinden tot haar
E.. beschrijvinge aldaar weder te verschijnen'.173 Coornhert had geen idee
hoee lang de ziekte van zijn vrouw hem nog in Haarlem zou ophouden.
Vandaarr dat hij het aan de commissarissen overliet een nieuwe datum te
bepalen.. 'Verwacht desselvens beschrijven wanneer't den selven (= de
commissarissen,, M.R.) sal ghelieven, alwaar't oock morghen'. 176
Coornhertt gaf alle initiatief uit handen, terwijl hij tegelijkertijd verklaarde
datt het debat hem zeer 'ter herten' ging. Voor een man als Coornhert
wass dit een zeer ongebruikelijke houding. Coornhert wilde zich graag
presenterenn als een man die bereid was het sterfbed van zijn vrouw te
verlatenn uit loyaliteit aan de Staten, zelfs omwille van een
godsdienstgesprekk op eigen kosten.177 Of deze bereidheid ooit nog in
praktijkk hoefde te worden gebracht, kon hem inmiddels echter weinig
meerr schelen.
Dee manier waarop Coornhert uit Den Haag was vertrokken, kan
ditt beeld bevestigen. In de acta staat aangetekend dat Coornhert in de
middagg niet zelf terugkeerde om zijn gedwongen vertrek uit Den Haag te
melden.. Natuurlijk was er haast geboden bij zijn terugkeer naar Haarlem.
Tochh is het op zijn minst merkwaardig dat hij Van Brederode het
verzoekk om verlof liet overbrengen aan de commissarissen, terwijl hij
zelff nog binnen de poorten van de stad verbleef en ook die middag
hoogstpersoonlijkk in de raadzaal werd verwacht. Coornhert meende zich
openlijkk te kunnen distantiëren van het godsdienstgesprek. Of vreesde
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hijj wellicht dat de commissarissen hem ter plaatse zouden vasthouden
wanneerr hij die middag in eigen persoon zou verschijnen? Voortzetting
vann het debat was voor Coornhert in ieder geval weinig zinvol meer en
liefstt had hij met zijn 'slotbetoog' het laatste woord behouden.
Saraviaa en de overige predikanten dachten hier heel anders over.
Tott twee keer toe hadden zij in het voorafgaande debat de
commissarissenn gemaand tot ingrijpen. Het optreden van Coornhert
dwongg dan ook een derde interventie van de commissarissen af. Het
debatt zou ruim drie weken na de schorsing worden voortgezet met een
langee spreekbeurt van Saravia. Hiermee werd afgeweken van de
vernieuwdee opzet van het godsdienstgesprek, zoals de commissarissen
dezee eerder hadden gepland. Immers, de bedoeling was geweest dat
Coornhertt eerst alle artikelen van zijn Proeve in kort bestek zou langsgaan
enn van argumenten zou voorzien. Saravia kwam nu voortijdig met een
weerwoordd op Coornherts betoog. Wat ging aan deze herbezinning op
hett godsdienstgesprek vooraf?
Coornhertt verhaalde in zijn brieven aan zijn broer Frans en een
anoniemee vriend hoe de spanningen in Den Haag opliepen naarmate hij
inn zijn betoog de predikanten verder in de hoek dreef. Saravia zou hem
herhaaldelijkk in de rede zijn gevallen en zich hebben beklaagd over diens
lanckheyt'' en Veelheyt vande texten'. De predikant moet zich in het
bijzonderr aangesproken hebben gevoeld, en verder in het nauw gedreven
zijn,, door Coornherts suggestie dat hij de almacht Gods zou hebben
miskend.. Ook de overige predikanten voelden haarfijn aan dat
Coornhertt had gesproken over kernpunten van de christelijke leer 'rechts
off sy sulcx loochenden'. 178 De valse verontwaardiging die Coornhert in
reactiee op deze kritiek uitsprak, had de provocatieve toonzetting van zijn
optredenn tot een nieuw hoogtepunt gebracht:
TonrechtTonrecht beclaaghdy my, seyde ick, van lanckheyt, die self begheert hebt, oock
hebbenhebben 't de commissarisen gheordonneert, dat ick al 'tgheen ick wilde soude aan een
spreken,spreken, ick was daar teghen, segghende: dat de disputatie veranderen soude in een
predicatie,predicatie, men wildes doe nyet hooren, ick doe dat ghy begeerde. Ende dat de
commissarissencommissarissen ordonneerden, magh ick daaraan misdoen?179
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voorzien.. Hiermee bedoelden zij vaart te brengen in de besprekingen en
eenn puntig debat te bewerkstelligen. Dit stond haaks op het voornemen
vann Coornhert, die de retorische potentie van het debat ten volle wilde
benutten.. Zijn uitvoerige betoog naar aanleiding van het eerste artikel
vann de Proeve moet dan ook worden beschouwd als een poging o m het
debatt naar eigen hand te zetten. Het bleek een geslaagde poging die de
commissarissenn de regie over het debat ontnam.
Naa afloop van zijn lange betoog had Coornhert zich heer en
meesterr gewaand over het debat. D e kritiek van de predikanten op zijn
breedsprakigheidd kon hij gemakkelijk duiden als een poging hem de
mondd te snoeren. De commissarissen hadden immers van tevoren geen
grenss gesteld aan het aantal te hanteren argumenten. Coornhert, die nu
dee loop van het debat scheen te dicteren, draaide de rollen om en
ageerdee tegen de machinaties van de predikanten: 'Ende wacht van u
mijnn partye gheen wet, hoe veele texten ie sal ghebruyeken'.
Een
vluchtigee blik op de Proeve, waarin elk artikel in kort bestek van
argumentatiee wordt voorzien, maakt niettemin duidelijk hoezeer
Coornhertt met zijn uitvoerige betoog over de schreef was gegaan.
Dee aanvaring tussen Coornhert en Saravia had tot een
spoedberaadd van de commissarissen geleid op de ochtend van 3
november.. De voortgang van het debat was onzeker. Toch kwamen de
commissarissenn niet tussenbeide, noch stelden zij strengere eisen aan
Coornhertss wijze van argumenteren. Coornhert zelf had die ochtend een
verbodd van de commissarissen verwacht, maar kon tot zijn verbazing
vrijuitt verder spreken.181 Het is niet ondenkbaar dat Coornhert in zijn
brievenn een eventuele reprimande van de commissarissen verzweeg.
Echter,, het gegeven dat hij die ochtend urenlang verder kon spreken in
dezelfdee trant als de vorige dag, zonder ingrijpen van de commissarissen,
maaktt duidelijk dat de commissarissen volhardden in hun rol van
onpartijdigee 'bewakers' van het debat. Dit kwam voort uit hun
overtuigingg dat alleen een (schijnbaar) eerlijk debat kon leiden tot een
onomstredenn uitkomst die de positie van de gereformeerde kerk ten
goedee kwam.
Tegelijkertijdd kan de afzijdigheid van de commissarissen worden
verklaardd uit de wijze waarop Coornhert het debat in zijn greep hield. Hij
zaaidee verwarring door de maatregelen van de commissarissen
voorafgaandd aan zijn betoog van een geheel eigen uitleg te voorzien. Op
welkee wijze de commissarissen zich ook op hun bepalingen zouden
hebbenn beroepen, een controversiële stellingname konden zij daarbij niet
100
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meerr uit de weg gaan. Ook Coornherts bewering dat hij in zijn betoog
alleenn het eerste artikel van de Proeve had aangeroerd, zou niet zonder
verderr gevolg blijven. Volgens de bepalingen van de commissarissen
bleeff Coornhert nu aan zet. De andere artikelen moesten immers nog
aann bod komen alvorens Sara via het woord zou krijgen. De verwarring
moett dan ook compleet zijn geweest toen Coornhert tegen het einde van
dee ochtend een punt zette achter een betoog waarin hij zich overduidelijk
hadd bediend van argumenten die het eerste artikel van de Proeve te buiten
gingen.. Hij was klaar om naar huis te gaan, terwijl tegelijkertijd de
voortgangg van het debat volledig van hem afhing. Een meer riante
machtspositiee had hij zich niet kunnen wensen.
Uitt de brieven van Coornhert valt niet op te maken welk vervolg
vann de besprekingen hij zelf voor ogen had gehad, kort voor de
middagpauzee waarin hem de slechte toestand van zijn vrouw werd
medegedeeld.. Uit de warrige toestand die Coornhert in zijn brieven
beschrijft,, rijst het beeld van een patstelling. Hoewel hij klaarblijkelijk
wass uitgesproken en zijn betoog had afgesloten met een venijnige
recapitulatiee van het debat, was het in ieder geval niet vanzelfsprekend
geweestt dat Saravia nu reeds tot zijn repliek zou overgaan. De
predikantenn hadden zich om deze reden genoodzaakt gezien een speciaal
verzoekk in te dienen bij de commissarissen. Zij 'begheerden rijdt om al
mijnn segghen te beantwoorden', aldus Coornhert. 182 De predikanten
haddenn niet willen afwachten tot Coornhert nog meer schade zou
aanrichtenn in een volgend betoog.
Saraviaa en de zijnen hadden de commissarissen voor een dilemma
geplaatst.. Wanneer zij het verzoek van de predikanten inwilligden, was
eenn strak geordend debat voorlopig van de baan. Het was immers de
bedoelingg geweest dat Coornhert eerst systematisch alle punten van de
ProeveProeve doorliep. Afwijzing van het verzoek betekende echter een nieuwe
kanss voor Coornhert om, niet gehinderd door enige afspraak met de
commissarissen,, zijn visie te verkondigen. Coornhert had graag gezien
datt de predikanten per direct de gelegenheid hadden gekregen tot een
weerwoord 183 ,, maar de commissarissen hadden hun bedenkingen. Zij
wildenn iedere schijn van partijdigheid vermijden. Bovendien vreesden zij
voorr een godsdienstgesprek dat de dialoog zou mijden in plaats van
bevorderen.. De commissarissen vroegen de predikanten hoeveel tijd zij
nodigg dachten te hebben voor hun weerwoord. Volgens Coornhert

"" Ibidem.
Hieruitt blijkt eens te meer dat 2ijn betoog een afgerond geheel had gevormd en
niett moet worden geduid als toelichting o p het eerste artikel van de Proeve.
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blevenn Saravia en de zijnen het antwoord schuldig. T)at wisten sy noch
nyet',, schamperde hij in zijn brieven.184
Coornhertss vertrek uit Den Haag had een voorlopig einde
gemaaktt aan de verwarring. De onrust rond het godsdienstgesprek
duurdee echter voort. Coornhert meldde zijn broer Frans dat de
predikantenn hun laster tegen hem voortzetten: TSJoch schamen sich de
ghereformeerdenn nyet te verzieren ick en weet nyet wat'. 3 Zoals na het
Leidsee debat zullen de predikanten erop hebben gezinspeeld dat
Coornhertss vertrek als teken van zwakte moest worden beschouwd. Het
tijdstipp van zijn vertrek, nadat hij in weerwil van alle voorschriften zijn
meningg had verkondigd en een krachtig betoog volledig had afgerond,
zall voeding hebben gegeven aan deze beeldvorming.
Hett valt niet meer na te gaan in hoeverre Coornhert de
predikantenn terecht van laster beschuldigde. Zelf schuwde hij trouwens
hett lasteren niet. Evenmin valt te reconstrueren langs welke weg tot
hervattingg van de besprekingen werd besloten. Op 15 november werd
Coornhertt van dit besluit op de hoogte gebracht. In een briefje 'ter
ordonnantie'' van de Hoge Raad werd hij opgeroepen om op zondag 27
novemberr zijn intrek te nemen in een Haagse herberg. De volgende
ochtendd zou het debat weer van start gaan. Ook de gecommitteerden
vann de steden hadden een oproep ontvangen, zo werd Coornhert
meegedeeld. 1866 Voor de predikanten gold dat klaarblijkelijk niet. Dit wijst
eropp dat in overleg met de predikanten tot hervatting van het
godsdienstgesprekk moet zijn besloten. Het zal Coornhert niet hebben
verbaasd.. Voorlopig kon hij met voldoening terugkijken op een geslaagd
optredenn in Den Haag; de predikanten daarentegen hadden nog een
langee weg te gaan.
Dee commissarissen wilden het godsdienstgesprek voortzetten 'na
behooren,, sonder des te blijven in ghebreke'. 187 Als hun echter één ding
duidelijkk moet zijn geworden in het voorafgaande debat, dan betrof dat
juistt de moeilijkheid dat een godsdienstgesprek geen vanzelfsprekende
ordeningg kende. Keer op keer hadden de commissarissen hun planning
moetenn bijstellen. Dit gebeurde steeds op aandringen van de predikanten
enn op de wijze die Saravia voorstond, maar de noodzaak tot aanpassing
kwamm uit de moeizame gang van het debat zelf voort. De crisis na afloop
vann Coornherts betoog dwong de commissarissen opnieuw tot

1844

Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie,
74. .
1855
Coornhert aan Frans Coornhert, 8 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 71.
1866
De Hoge Raad aan Coornhert, 15 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 74.
1877
Ibidem.

279 9

interventie,, hoe weinig zij ook voelden voor actieve bemoeienis met het
debat.. Ook nu kwamen zij tegemoet aan de eisen van de predikanten.
Inn een tweede brief aan zijn broer Frans deed Coornhert verslag
vann de besprekingen die aan de doorstart van het godsdienstgesprek
voorafgingen. 1888 Hij noemde dit besloten overleg met de voltallige groep
commissarissenn een 'camerspel'. Er was veel te winnen én te verliezen.
Beidee partijen zetten dan ook hoog in en binnen de kortste keren laaide
hett conflict tussen Coornhert en de predikanten weer op. Deze laatsten
blekenn op voorhand verzekerd van de mogelijkheid als eerste het woord
tee voeren. Sara via had zijn uitvoerige weerwoord aan Coornhert al klaar
liggen.. Toch maakte de predikant zich nog zorgen. Coornhert wachtte
immerss de mogelijkheid zijn repliek te presenteren en mogelijk zou hij
zijnn eerdere betoog nog weten te overtreffen in retorische slagkracht.
Saraviaa legde de commissarissen de zaak voor als een praktisch
probleem.. Hij vreesde dat het godsdienstgesprek hopeloos lang zou
durenn met een uitvoerige repliek van Coornhert en, daarop volgend, een
minstenss zo uitvoerige dupliek van de predikanten. Hierop stelden de
commissarissenn voor dat Coornhert op iedere 'sake' die Saravia zou
aansnijdenn maar één argument in het verweer zou mogen brengen. Het
verbondd tussen commissarissen en predikanten, dat Coornhert al lang
vermoedde,, had hiermee in zijn ogen definitief gestalte gekregen en hij
reageerdee furieus. 'So ben ick ghemuylbant', riep Coornhert de
commissarissenn toe.189 Het aloude verwijt, een echo uit Leiden, klonk nu
inn Den Haag.
Dee samenwerking tussen commissarissen en predikanten kan
wordenn beschouwd als doelbewuste strategie tegen Coornhert. Deze
kwamm voort uit een gedeelde zorg, te weten de noodzaak het
godsdienstgesprekk tot een einde te brengen. Hiermee is geen willekeurig
eindee bedoeld, maar een formeel einde, dat door alle partijen als zodanig
zouu worden geaccepteerd. De uitkomst van het godsdienstgesprek zou
dee zaak van de predikanten en de Staten dienen wanneer de legitimatie
vann de publieke kerk als onbetwist kon worden gepresenteerd. Daartoe
moestt eerst hoor en wederhoor een kans krijgen, waarop een repliek en
dupliekk volgden. O m de controverse tussen Coornhert en de
predikantenn te kunnen beslechten, moest dit vierledige debat bovendien
dee gehele Proeve behelzen. Met minder konden de predikanten, een ook
dee Staten, geen genoegen nemen zolang zij vasthielden aan hun

1888

Coornhert aan Frans Coornhert, [2 december 1583], in: Coornhert, Disputatie, 102103. .
1800
Ibidem, 102.

280 0

doelstellingg de publieke kerk als universeel christelijke kerk voor het
voetlichtt te brengen.
Nuu Coornhert openlijk te kennen gaf indien nodig wel liondert
argumenten'' te gaan gebruiken in zijn repliek, leek dit einddoel verder
wegg dan ooit. In een laatste reddingspoging veranderden de
commissarissenn nog eenmaal de opzet van het debat. H u n voorstel
luiddee per artikel van de Proeve zowel Coornhert als Saravia eenmaal aan
hett woord te laten. De repliek en de dupliek zouden dan op een later
tijdstipp in het openbaar worden voorgedragen. O p deze manier zou het
debatt beperkt in omvang kunnen blijven. Coornhert tekende wederom
bezwaarr aan, want 'wie sal inden Haghe willen blijven legghen wachten
sess of acht dagen, om een replijc of duplijc te hooren?'. Hij vreesde dat
hett godsdienstgesprek halverwege zou blijven steken. Alleen wanneer
allee acta ook in druk zouden verschijnen, wilde Coornhert instemmen
mett het nieuwste plan. De commissarissen beriepen zich vervolgens op
dee instructie van de Staten, die hen niet de bevoegdheid gaf hierover te
beslissen.. Coornherts tegenwerping dat de Oranje in Delft verbleef en de
Statenn in Den Haag, bracht de commissarissen niet op andere
gedachten. 190 0
Eenn snelle afwikkeling van het godsdienstgesprek leek inmiddels
uitgesloten,, waardoor voor de predikanten Saravia's betoog in reactie op
Coornhertt van cruciale betekenis werd. Het was immers nog maar de
vraagg of het debat na dit betoog verder doorgang zou vinden, gezien
Coornhertss weerspannige houding jegens de commissarissen en zijn
onwill mee te werken aan de spoedige voortgang van de besprekingen.
Saraviaa had in eerste instantie met het godsdienstgesprek beoogd het
tumultt rond de Proeve te bezweren door middel van een schikking met
Coornhert.. In de loop van het debat raakte deze doelstelling uit het zicht.
Dee tweede interventie van de commissarissen had de besprekingen een
structuurr opgelegd die met name de antithese uit de verf zou doen
komen.. Coornherts polariserende betoog, tenslotte, maakte iedere
gedachtee aan een modus vivendi tussen de partijen illusoir. Saravia restte na
hett optreden van Coornhert nog één mogelijkheid om deze te vangen
mett argumentatie die uitsteeg boven de partijstrijd. Hij zou pogen de
universelee geldingskracht van de gereformeerde leer te bevestigen door
zijnn theologische opvattingen in een 'Coornhertiaans' jasje voor het
voetlichtt te brengen.
Saraviaa voerde vanaf maandag 28 november vier dagen lang het woord,
zonderr onderbreking. Zijn lange betoog kende vele geledingen. Saravia
Ibidem,, 102-103.
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kaatstee een aantal van Coornherts beschuldigingen terug en bediende
2ichh van vertrouwde methoden als het bestempelen van Coornhert als
amateurr in theologische zaken. Zijn grootste retorische succes betrof de
wijzee waarop hij de onevenwichtigheid in het voorafgaande betoog van
Coornhertt zichtbaar maakte en ten eigen bate inzette.
Inn zijn betoog positioneerde Saravia zich als de geleerde theoloog.
Aann deze status ondeende hij een groot deel van zijn autoriteit.
Coornhertt had tientallen bijbelplaatsen weten aan te slepen ter
ondersteuningg van zijn betoog. Saravia overtrof hem met groot gemak.
Ruimm 120 bijbelplaatsen passeerden de revue in zijn uitvoerige betoog.
Impliciett beriep hij zich voortdurend op zijn academische achtergrond.
Zoo liet hij zich keer op keer laatdunkend uit over de kwaliteit van
Coornhertss exegese en argumentatie in het algemeen. Diens argumenten
betiteldee hij als 'blaeu' (= onbetekenend). Zij waren het amper waardig
omm weerlegd te worden. Ook met Coornherts bijbelcommentaar had
Saraviaa weinig op. T>aaromme zijn dit nyet dan blaeuwe glosen, die ghy
uytt u hooft verziert omme de clare woorden ons Heeren eenen
vreemdenn sin te geven, de welck wy nyet weten, dat oyt van eenigh
schribentt op sulcker wijse uytgeleydt zijn, als ghy hier doet.'191 Met deze
woordenn maakte Saravia duidelijk dat Coornherts bijbeluideg geen enkel
raakvlakk had met de theologische traditie en derhalve ook geen gezag
bezat. .
Daarnaastt suggereerde Saravia dat Coornhert zich onvoldoende
bewustt was van de grondregels van de bijbelexegese en bovendien
onvoldoendee oog had voor de kwaliteit van de bijbelvertalingen die hij
hanteerde.. Saravia tekende bezwaar aan tegen Coornherts kritiek dat hij
slechtss één bijbelplaats had aangedragen tot bewijs van één van zijn
stellingen.. Coornhert had geprobeerd 'de autoriteyt van die plaatse te
krencken,, als of dat van meerder auctoriteyt ware, 'twelck in meer
plaatsenn bevonden wort, daar nochtans een clare spreucke, die maar eens
indee heylige schriftuyre gevonden wort, alsoo veel behoort te gelden, als
andere,,
die
meermaal
verhaalt
staan'.192
Op
dezelfde
schoolmeesterachtigee toon bracht Saravia nog diezelfde dag naar voren
datt het nodige schortte aan Coornherts kennis van het Latijn. Hij zou
eenn passage uit Paulus niet juist hebben Verduytst'. 193
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Ookk wanneer de vertaling er met per se toedeed, liet Saravia niet na
Coornhertt te wijzen op mankementen. Een voorgewende mildheid ten
aanzienn van Coornherts feilen kon zijn arrogantie niet verhullen en droeg
zelfss bij aan de superieure houding die hij tentoonspreidde. *Nyet
lettendee hier op uwe translatie, de welcke wy voorby gaande, willen waalleenn insien, wat ghy uyt dese plaatse poocht te besluyten', sprak Saravia,
diee zijn publiek graag had doen geloven dat Coornhert amper als serieuze
gesprekspartnerr kon worden beschouwd. 194 Ad hom'fiem-argamtntaxie
gingg Saravia dan ook niet uit de weg. Hij maakte zelfs toespelingen op
Coornhertss eigen vorderingen op weg naar volmaaktheid. O m aan te
tonenn dat het bidden om volkomen gehoorzaamheid niet impliceerde dat
dezee volmaaktheid ook daadwerkelijk tijdens het aardse bestaan werd
bereikt,, zoals Coornhert had beweerd, suggereerde Saravia dat Coornhert
eenss bij zichzelf te rade moest gaan. '[...] Ende ghy oock nu een oudt
mann zijnde, ende de kennisse Gods na uwe opinie langhe ghehadt
hebbende,, hebt onghetwijfelt langhe ghebeden ende nochtans, soo 't ons
bedunckt,, de volcomentheydt noch nyet vercreghen.' 3
Velenn moet zijn ontgaan hoe kwetsbaar Coornhert zich in Den
Haagg had opgesteld met zijn eendimensionale kijk op de menselijke
volmaakbaarheid.. Zijn perfectisme had zich afgetekend tegen een
godsleerr en fungeerde als noodzakelijke voorwaarde tot erkenning van
dee goddelijke almacht. Soteriologische overwegingen hadden in
Coornhertss betoog alleen een rol gespeeld voor zover Christus'
verlossingsdoodd in verband kon worden gebracht met de menselijke
volmaakbaarheid.. Wanneer deze volmaakbaarheid onmogelijk werd
geacht,, werd volgens Coornhert de zaligmakende werking van de
kruisdoodd miskend. De toekenning van een centrale positie aan dit
'leerstuk'' van de menselijke volmaakbaarheid, herbergde het risico dat de
heiligingg van de mens volledig in het teken kwam te staan van zijn
eventuelee volmaaktheid. Coornhert onderkende dit gevaar en maakte een
striktt onderscheid
tussen volmaakbaarheid
en
daadwerkelijke
volmaaktheid.. Hij wilde alleen spreken over mogelijke volmaaktheid en
deedd Saravia's suggestie om op zoek te gaan naar voorbeelden van
volmaaktee gelovigen van de hand als niet ter zake doende. Coornhert
konn echter niet voorkomen dat zijn heilsleer ernstig vervormd raakte. De
volmaaktee mens, hoewel niet meer dan een abstractum, had de gelovige
vann vlees en bloed buiten beeld geplaatst.
Saraviaa herkende feilloos deze onvolkomenheid in Coornherts
retorischee strategie. In het debat naar aanleiding van de vijfde vraag van
' ww Ibidem, 100.
Ibidem, 83.
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dee Catechismus, bracht hij Coornhert tot uitspraken die verder gingen
dann diens overtuiging wettigde. Waar Saravia stelde dat een herborene de
gebodenn Gods kon gehoorzamen zonder daarin volmaakt te zijn, moest
Coornhertt wel beweren dat uitsluitend op volkomen wijze gehoor kon
wordenn gegeven aan de geboden Gods. Op deze manier handhaafde
Coornhertt een strikte scheidslijn met de opvattingen van Saravia en kon
hijj zich staande houden in het debat. Tegelijkertijd ontkende hij iedere
mogelijkee middenweg tussen volkomen zondigheid en volmaakte
zondeloosheid.. In de Proeve had Coornhert de volmaakte gehoorzaamheid
reedss tot norm verheven, maar zorgde hij voor een cruciale nuancering
waarr het de praktijk van de menselijke heiligwording betrof. Voor de
duurr van één artikel kwam Coornhert met beide benen op de grond.
Inn de inleiding tot het tweede artikel van de Proeve onderscheidde
hijj een volmaaktheid naar het wezen en een volmaaktheid naar de
grootte.. Wanneer een mens als gelovige stierf voordat hij de staat van
volmaaktheidd had kunnen bereiken, dan kwam zijn zaligheid niet in het
geding.. 'Also mede daer ware liefde tot Gode inden gelovighen is, of sy
schoonn cleyn is, als die mensche comt te sterven, die mensche so wel
volmaectelicc een kindt Gods ende salich is, als een man in Christo.' 196
Christuss viel dus ook op een andere dan volmaakte wijze te dienen. De
gelovigee was voor Coornhert zelfs primair een mens die streed met de
zonde;; de volmaakte mens vinden we in zijn geschriften niet terug. De
menselijkee volmaakbaarheid gold als belofte voor de toekomst. In de
tegenwoordigee tijd rekende Coornhert met de tot zonde geneigde mens
inn al zijn onvolkomenheden. Deze dimensie van Coornherts heilsleer
wass ook prominent in traktaten als Vande wedergheboorte en Vande
onderdanicheytonderdanicheyt der christen, maar ging in Den Haag compleet verloren. 197
Hett perfectisme van Coornhert vloeide voort uit zijn opvatttingen
overr de rechtvaardiging en maakte onderdeel uit van een meer
omvattendee heilsleer. Zodra dit perfectisme in het debat uitsluitend werd
gedefinieerdd in relatie tot de goddelijke almacht en de verlossing in
Christus,, was in feite sprake van een karikatuur. Coornhert zelf droeg
hierr het meeste toe bij. Hij liet de gelovige die tobde met zijn zondigheid
inn de kou staan. Deze kwam niet meer te pas in een debat waarin de
menselijkee volmaaktheid en goddelijke almacht in eikaars verlengde
warenn komen te liggen. Nog voorafgaand aan zijn provocatieve betoog,
eenn ware rondedans om het perfectisme, wees hij met klem op het
noodzakelijkee onderscheid tussen kinderen en mannen 'in Christo'. Deze
laatstenn waren de volmaaktheid zeer nabij gekomen. Alleen onder
Coornhert,, Proeve, 11. Saravia verwijst naar deze passage. Coornhert, Disputatie, 91.
'' Coornhert, \rande wedergheboorte; Idem, Vande ware onderdanicheyt der christen.
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verwijzingg naar dit type gelovige kon Coornhert zijn argumentatie
tegenoverr Saravia overeind houden, zowel op exegetisch niveau als in
brederee zin. Er leek een gat geslagen in Coornherts theologie, die juist zo
gefixeerdd was geweest op de mens die weliswaar nog zondigde, maar
snaktee naar het goede. Saravia toonde zich meester van het debat door
preciess deze leemte op te vullen.
Zeerr nadrukkelijk stelde Saravia tegenover Coornhert dat de
verlossingsdoodd van Christus van universele betekenis was geweest. Ook
gelovigenn die nog onvolmaakt waren, konden zich beroepen op deze
verlossingg in Christus. Saravia beweerde dat deze onvolmaakten
weliswaarr hun zwakheden kenden, maar desondanks leefden volgens de
gebodenn Gods. 198 Saravia wilde duidelijk maken dat de omslag van een
levenn 'na den vleesche' naar een leven 'na den gheest' niet zonder slag of
stoott verliep. Dit betrof een moeizaam proces, dat met Coornherts
absolutee onderscheid tussen volmaakt en onvolmaakt, herboren en
onherborenn geen recht werd gedaan.199
Coornhertt bracht in zijn betoog Saravia's pleidooi voor een staat
vann 'zondige' (in tegenstelling tot volmaakte) gehoorzaamheid aan de
gebodenn Gods in verband met de gereformeerde leer van de
toegerekendee rechtvaardigheid. De mens kon volgens dit leerstuk
tegelijkertijdd zondig en gerechtvaardigd zijn. Coornhert was fel van leer
getrokken:: Wie oock genesen is waarlijck, niet waanlijck, of
imputativelijck,, door salvinghe van't dierbaar bloedt Christi, die en is nu
nyett meer sieck of cranck, door de sonde, de doodt, ja uyt hem is.
Wederommee wie daar leeft de rechtvaerdicheyt (nyet sijn eyghen, maar
Christi)) die en sondicht nyet meer, ende volbrenght mitsdien
volcomentlijckk dit ghebodt Christi van der liefde.'200 De verwachte
1988
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tegen2ett van Saravia bleef echter uit. In zijn betoog volgde geen
explicietee verdediging van de voortdurende zondigheid van de mens, die
zijnn heilszekerheid moest putten uit de toegerekende genade in Christus.
Saraviaa merkte slechts eenmaal op dat God de mens niet naar de 'rigeure
endee strengicheyt der wet' beoordeelde, maar naar de 'ghenadighe
opneminghee des welbehagens Gods in Christo', in wie de mens 'heyügh
endee volmaackt' werd gehouden. 201 . Dit aspect van de gereformeerde leer
goldd als splijtzwam en werd door Saravia zoveel als mogelijk uit de weg
gegaan. .
Inn de gereformeerde leer betrof de toegerekende rechtvaardigheid
slechtss één onderdeel van de rechtvaardiging van de mens door God. De
gelovigee kreeg weliswaar genade toegerekend, maar maakte ook een
innerlijkee vernieuwing door. Coornhert schepte er genoegen in te
sprekenn van 'toe-rekentlijcke of imputative heyligheyt of suyverheydt',
waarmeee hij het leerstuk van de imputatieve rechtvaardigmaking
uitvergroottee en onterecht van toepassing verklaarde op het
heiligingsproces.2022 Saravia maakte hier korte metten mee. Wellicht was
hijj Coornhert zelfs dankbaar voor deze opzettelijke begripsverwarring,
wantt dit maakte het hem gemakkelijk de term 'imputatieP resoluut van
dee hand te wijzen. Het ondastte hem van het geven van een ingewikkelde
verklaringg voor het verschil tussen toegerekende en verinnerlijkte
genade.. Coornhert zou Saravia onterecht een 'imputatieve' interpretatie
hebbenn toegeschreven van Col. 1:22, waarin werd gesproken over de
verlossingsdoodd van Christus.203 T)at hier van geen imputative
heyligheydtt gesproken wordt, laten wy toe, ende houden onnoodigh van
uu bewesen te werden', aldus Saravia.204
Saraviaa beklemtoonde dat sprake was van 'twee weldaden Christi',
dee toegerekende rechtvaardigheid en de heiligmaking van de mens. Deze
warenn niet los van elkaar te zien. *Wy voeghen dese twee [...]
onafscheydelijckk in den gheloovighen te samen [...]. Maer wy ontkennen
datt dese heylighmakinghe ende gehoorsaamheydt die aan de selve hangt,
inn desen leven in yemande volcomen is'. 205 Saravia verloor het
hoofdthemaa van het godsdienstgesprek niet uit het oog en volhardde in
zijnn ontkenning van de volmaakbaarheid van de mens. Tegelijkertijd
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bagatelliseerdee hij dit vraagstuk 206 en hamerde hij er bovendien niet te
veell op dat de mens door God als volmaakt kon worden beschouwd,
zonderr dat hij het daadwerkelijk was. Dit zou immers rieken naar het
leerstukk van de forensische justificatie. D e heiligwording van de mens,
alss praktische aangelegenheid, kwam in Saravia's betoog op de
voorgrondd te staan. Deze tweede weldaad van Christus werd door
Saraviaa omschreven in termen die rechtstreeks ontleend hadden kunnen
zijnn uit de traktaten van Coornhert. N u werd pas duidelijk hoezeer
Coornhertt in zijn polemische ijver op drift was geraakt.
Tott twee keer toe wees Saravia terug naar het tweede artikel van
dee Proeve, waarin Coornhert met een nuancering op de proppen was
gekomenn van het begrip volmaakt. Hij citeerde Coornhert zelfs letterlijk
('ommee met u te spreken'). Het 'woordt volmaackt' was van toepassing
opp 'het ghene dat oprecht is, [...] ende dat sijne volle leden heeft, hoe
well het tot sijne volle grootheyt nyet is ghecomen, ende te dien aansien
nochh onvolmaackt is'. 207 Alleen in deze zin kon de mens na zijn
wedergeboortee als volmaakt worden beschouwd: ^Wanneer de mensche
denn geest der wedergeboorte ontfanghen heeft, soo rijst nyet alleen in
hemm eenen strijt tusschen het vleesch ende den gheest, maar de gheest
heerschett alsoo over het vleesch, dat hy 'tselve is bedwinghende ende
inhoudende,, dattet nyet alles doet wattet wilt.'208
Saraviaa herinnerde Coornhert aan diens uitspraken over de 'jonge
kinderenn in Christo', over wie hij had gezegd dat zij nog streden tegen de
zondee hoewel zij reeds een bekering hadden doorgemaakt.
Dit
strooktee volgens de predikant niet met de wijze waarop Coornhert in zijn
Haagsee betoog de heiligmaking van de mens had voorgesteld. *Want ghy
abuseertt u hier inne, dat ghy meynt dese verstervinge seffens inden
menschee toegaat ende hier een ghedaan werck wort, daar nochtans de
heyligee schrifturen [...] bewijsen dattet een continuele werckinghe is
indenn geloovighen, soo langhe als sy hier leven'.210 De 'afstervinge ende
begravingee des ouden mensches ende opstandinghe des nieuwen' verliep,
nogg altijd in de woorden van Saravia, volgens een aantal stadia. De
gelovigee verkreeg 'eenen dagheüjcx wasdom, tot dat zy deur de trappen,
vann Godt verordent, eyndelijck de volmaacktheydt hier namaals crijghen
sullen'.2111 Hiertoe was de gelovige een 'volkomen Wet' voor ogen
2066

Saravia reduceerde de controverse tot een meningsverschil over het tijdstip van
volmaaktwording,, tijdens het aardse leven of in het hiernamaals.
2077
Ibidem, 85-86.
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Ibidem, 81.
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Ibidem.
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gesteld,, 'daar men op micken mach'. 212 Coornhert moet naar Saravia
hebbenn geluisterd met de vreemde gewaarwording dat het was alsof hij
zichzelff hoorde spreken.

Openn einde
Inn zijn slotwoord op donderdag 1 december 1583 suggereerde Saravia
datt
Coornhert
in
de
voorafgaande
besprekingen
een
afleidingsmanoeuvree op touw had gezet. Coornhert zou moedwillig de
reikwijdtee van het eerste artikel in de Proeve te buiten zijn gegaan om het
debatt over de volgende artikelen zo lang als mogelijk uit te stellen. De
redenn hiervoor, zo stelde Saravia, was gelegen in Coornherts
'ontrouwigheytt in het allegeren sommigher schribenten'. 213 Coornhert
zouu de voortgang van het debat hebben willen stremmen omdat hij zich
maarr al te goed realiseerde dat de argumentatie in de rest van zijn Proeve
krakkemikkigg was. Het is duidelijk dat Saravia, die inmiddels zelf bijna
vierr dagen aan het woord was, met deze analyse de zwarte piet wilde
toespelenn aan Coornhert. Diens wijdlopigheid zou hebben gezorgd voor
hett eindeloos uitdijen van de besprekingen. De slotwoorden van Saravia
moetenn de commissarissen als waarschuwing in de oren hebben
geklonken.. Zij zinden al enige tijd op een manier om de besprekingen te
bespoedigen.. Wanneer Coornhert opnieuw het woord zou worden
gegevenn om zijn repliek te formuleren, was het einde van het
godsdienstgesprekk nog lang niet in zicht. De commissarissen besloten
daaromm anders. Zodra Saravia was uitgesproken, gaven zij te kennen dat
hett godsdienstgesprek schriftelijk zou worden voortgezet. 214
Inn een brief aan zijn broer Frans meldde Coornhert dat de
commissarissenn hem hadden opgedragen zijn repliek binnen een week
vanaff de eerstvolgende zondag toe te sturen aan de griffier van de Hoge
Raad.. Deze zou het stuk naar de predikanten doorsturen, opdat zij met
eenn dupliek zouden kunnen reageren. Uit de woorden van Coornhert
valtt op te maken dat niet alleen Saravia zich zou buigen over de dupliek.
Inderdaadd hadden de commissarissen zich ook tot Crusius en
Donteclockk gericht toen zij hun bepalingen bekendmaakten. 215 Zodra de
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Ibidem, 89.
Coornhert, Disputatie, 101.
2144
Coornhert aan Frans Coornhert, 8 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 103.
Crusiuss aan Saravia, [december 1583], G A D , Hervormde Gem., inv. nr. 636
(afschriftt Donteclock).
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driee predikanten hun dupliek hadden voltooid en in handen van de
Statenn gesteld, zouden de partijen opnieuw naar Den Haag worden
uitgenodigdd om achtereenvolgens de repliek en de dupliek in het
openbaarr voor te lezen. Bij die gelegenheid zouden de stukken officieel
aann het protocol worden toegevoegd.216 Het is duidelijk dat de
commissarissenn vaart wilden maken met de schriftelijke afwikkeling van
hett godsdienstgesprek. O p welke manier zij voorts van plan waren in het
verlengdee van deze procedure het debat over de Proeve voort te zetten,
blijftt onduidelijk. Volgens de predikanten hadden de Staten in ieder geval
'goett ghevonden [...], datmen na dese duplijck tot den boecke comen
soude'. 2177 Een terugkeer naar de Proeve was zeker nog niet van de baan.
Coornhertt hield zich aan de afspraak en leverde op 9 december
15833 zijn repliek af bij Anthonie Geniets, griffier van de Hoge Raad.218
Dee predikanten hadden meer tijd nodig. Pas in april 1584 bereikte hun
dupliekk de commissarissen. 219 De minuutversie van dit traktaat is
gedateerdd op 9 januari 1584, vermoedelijk de dag waarop Crusius zijn
schrijfwerkk begon. De moeizame verhouding tussen Saravia en zijn
Delftsee collega's Crusius en Donteclock, die gedrieën door de Staten
warenn belast met de schriftelijke voortzetting van het godsdienstgesprek,
gaff aanleiding tot vertraging. Saravia had in december aanvankelijk zelfs
geprobeerdd iedere vorm van samenwerking uit de weg te gaan. Zo hield
hijj zijn compagnons in onwetendheid over de ontvangst van Coornherts
repliekk uit handen van de commissarissen en kwam hij zijn belofte niet
naa hen in Delft te bezoeken. 220 De toonzetting van de correspondentie
tussenn beide partijen is bepaald onvriendelijk, waaruit Nijenhuis afleidt
datt de predikanten waren verwikkeld in een onderlinge prestigeslag.221
Hoewell de bestrijding van Coornhert onmiskenbaar een kwestie van eer
betrof,, speelde onenigheid over de wijze waarop de dupliek moest
wordenn vormgegeven een belangrijkere rol. Saravia wilde de repliek van
Coornhertt puntsgewijs weerleggen, terwijl Crusius en Donteclock

2166

Ibidem.
Dtfpüca missa ad D.D. commiss. ad disputatiomm, in aprilt anno 84, GAD, Hervormde
Gem.,, inv. nr. 636, [219].
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Kopie van de ontvangstbevestiging van Geniets namens de Hoge Raad, in:
Coornhert,, Disputatie, 104.
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Dup/ica, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636.
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Crusius aan Saravia, december 1583 (kopie), GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636.
""'' Nijenhuis, A.drianus Saravia, 89-90.
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pleittenn voor het maken van een synopsis, omdat een dupliek in kort
bestekk volgens hen meer lezers zou vinden.222
Inn een brief aan Crusius stelde Saravia nogmaals resoluut dat hij
zouu weigeren zijn naam te zetten onder een dupliek waarin minder zou
wordenn geboden dan 'een pertinenten antwoorde op alle svne redenen
sooo wel in perticulier als in general' 223 Hierop staakten Crusius en
Donteclockk hun verzet. Op 9 januari 1584 begonnen zij te werken aan
eenn dupliek die uiteindelijk meer dan 100.000 woorden zou omvatten.
Crusiuss nam het leeuwendeel van het schrijfwerk voor zijn rekening;
Donteclockk leverde commentaar. 224 Pas later moet de tekst ter
goedkeuringg zijn voorgelegd aan Saravia.
Ondankss de inspanningen van zowel Coornhert als de predikanten werd
hett Haagse godsdienstgesprek niet voortgezet. Beide partijen zouden
proberenn de Staten op andere gedachten te brengen, maar de regering
hieldd voet bij stuk.
Coornhertt duidde de moeizame gang van zaken als een zoveelste
tekenn dat de predikanten niet in staat waren hun leer naar behoren te
verdededigen.. In maart richtte hij zich in een lang verzoekschrift tot
Oranje. 2255 Daarin stelde hij dat de predikanten uit waren op tijdwinst.
Zelfss zouden zij hopen dat Coornhert kwam te overlijden voordat het
godsdienstgesprekk tot een einde kon worden gebracht. 226 Coornhert
suggereerdee verder dat naast de 'swarigheyt [...] in't wei-beantwoorden'
aann de zijde van de predikanten, mogelijk ook 'eenige veranderinge
vandee gemeenlandts saken' de hervatting van het Haagse debat
belemmerden. 2277 Daarmee kan hij hebben gedoeld op de militaire
successenn van Parma, die de Staten van Holland grote zorgen baarden.
Echter,, het verzoekschrift aan Oranje wekt de indruk dat Coornhert met
ditt woordgebruik vooral de groeiende machtspositie van de
gereformeerdee kerk aan de orde wilde stellen.
Inmiddelss zou 'd'overheyt in Holland' onder ede hebben beloofd
uitsluitendd de openbare uitoefening van de gereformeerde religie toe te
staan.. Coornhert zag daardoor de gewetensvrijheid in het geding komen.
Dee blokkering van het Haagse godsdienstgesprek was in zijn ogen een
222222

Crusius aan Saravia, december 1583 (kopie), GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636;
Saraviaa aan Crusius, 27 december 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 50. Voor
transcriptie:: Nijenhuis, Adrianus Saravia, 214.
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directee afgeleide van deze 'nieuwe politiek'. Nog voordat hun leer in een
openbaarr debat was beproefd, durfden de gereformeerde predikanten
andersgelovigenn de openbare uitoefening van hun eredienst te
ontzeggen.. Coornhert bewandelde in zijn rekest een dubbel spoor,
hetgeenn zijn geloofwaardigheid niet ten goede kwam. Enerzijds
kritiseerdee hij de godsdienstpolitiek van de Staten openlijk; anderzijds
beweerdee hij op basis van de Schrift te kunnen disputeren 'sonder
nochtanss in eenigen stucken aen te roeren de politijcke regeringhe'."
Oranjee moet de onmogelijkheid van deze toezegging hebben onderkend;
vann een reactie van de Prins op het rekest van Coornhert was dan ook
geenn sprake.
Coornhertt gaf niet snel op. Zelfs verhuisde hij in mei met zijn
ziekee vrouw naar Den Haag om meer druk op de Staten te kunnen
uitoefenen.. Toen ook deze manoeuvre niets opleverde, berichtte hij de
Hogee Raad op 18 juni 1584 schriftelijk over zijn vertrek uit Den Haag.
Hijj hield zich nog altijd beschikbaar voor een eventuele voortzetting van
dee besprekingen, maar — gezien de grote onzekerheid hieromtrent —
vroegg hij zijn repliek retour. Coornhert wist blijkbaar niet dat de
predikantenn hun dupliek inmiddels hadden ingediend, en dat hun
vermeendee achterblijven niet langer een reden was voor uitstel. De
raadsheren,, bij monde van hun griffier Geniets, reageerden afwijzend op
zijnn verzoek. Het formele antwoord op Coornherts verzoekschrift luidde
datt de Hoge Raad niet langer bevoegd was te handelen in de zaak van
hett Haagse godsdienstgesprek. Inmiddels was de Raad van samenstelling
veranderdd en bovendien hadden ook raadsleden van het Hof van
Holland,, afgevaardigden van de Staten en Statenleden bemoeienis gehad
mett de het debat. Coornhert werd geadviseerd zich bij de Staten te
vervoegen. 2300 Voor Coornhert was dit al enige tijd geen optie meer,
zodanigg was zijn verhouding tot de regering verstoord geraakt. Hij
besloott zijn verzoekschrift opnieuw onder de aandacht te brengen van
dee Hoge Raad, maar dit keer ging de deur definitief dicht. De secretaris
vann de Raad, Waghewijns, weigerde de brief in ontvangst te nemen uit
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handenn van Coornherts notaris. Hij zei niets meer met de zaak van doen
tee willen hebben. 231
Hett ligt voor de hand dat de Hoge Raad niet op eigen initiatief
weigerdee het verzoekschrift van Coornhert in behandeling te nemen. De
motiveringg hiervoor doet nogal gekunsteld aan. Coornhert moet hebben
vermoedd dat de Staten zich inmiddels tegen de voortzetting van het
Haagsee godsdienstgesprek hadden gekeerd. Deze conclusie lijkt
gerechtvaardigd.. Zowel bij de predikanten als bij Coornhert schortte het
immerss niet aan bereidwilligheid om de besprekingen te hervatten.
Crusiuss en Donteclock hadden intussen leden van de Hoge Raad
aangespoordd werk te maken van de afwikkeling van het
godsdienstgesprek.. Ook hadden zij zich met een rekest tot de Staten
gewend,, zonder enig resultaat. Met het oog op de toenemende dreiging
vanuitt het zuiden, alwaar Parma zijn veroveringstocht voortzette,
behoordee
een
tijdrovend,
arbeidsintensief
en
controversieel
godsdienstgesprekk voor de Staten niet langer tot de wenselijkheden. 232
Mett het afstel van het Haagse godsdienstgesprek kwam nog geen einde
aann de kwestie-Coornhert. Zowel de predikanten als Coornhert zagen
zichh nog jarenlang genoodzaakt hun zaak — voornamelijk op papier — te
bepleiten.. Al in het voorjaar van 1584, tijdens zijn korte verblijf in Den
Haag,, bracht Coornhert het traktaatje Van de ajlaet Jesu Christi, de
zogenaamdee 'Haagsche brochure', in omloop. 233 Op indirecte wijze, door
middell van een reeks dialogen, hekelde Coornhert in dit geschrift onder
anderee de boekcensuur in Holland. Uit het voorwoord valt op te maken
datt de kwestie-Coornhert de gemoederen nog altijd wist te verhitten. Zo
berichttee Coornhert verontwaardigd dat vanaf de kansel in toenemende
matee veel kwaads over hem werd rondgestrooid.
Voorr de Delftse predikanten en hun collega's ging van de
geschriftenn van Coornhert een onverminderde dreiging uit. D e Proeve,
bijvoorbeeld,, circuleerde in 1585 nog volop. In 1585 verschenen maar
liefstt twee gedrukte traktaten van de hand van Crusius en Donteclock.
Mett hun Wederlegghinghe eens boecxkensghenaemt Proeve van den Nederlandtschen
CatechismoCatechismo grepen zij terug naar het gewraakte traktaat dat aan het begin
hadd gestaan van het Haagse godsdienstgesprek. Het tweede traktaat,
Aantekeningg van G.I. Rijswijck, 5 juli 1584, in: Coornhert, Disputatie, 106.
Rijswijckk had als notaris in dienst van Coornhert genotuleerd tijdens het Haagse
godsdienstgesprek.. Coornhert schakelde hem in om zijn tweede en laatste
verzoekschriftt aan de Hoge Raad te bezorgen.
Crusiuss en Donteclock, Wederlegghinghe eens boecxkens, ghenaemt Proeve vanden
Xeder/andtschenXeder/andtschen Catechismo (Delft 1585) 17.
Coornhert,, Van de ajlaet jesu Christi, in: Idem, Wenken III, 287r-293v.
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BiedenenBiedenen waeromme dat niemant de gheboden Gods in dit leven volcomelick kan
onderhouden*onderhouden* , lag eveneens in het verlengde van het godsdienstgespre
waarinn het debat zich had toegespitst op Coornherts perfectisme. Beide
studiess werden door de Delftse classis 'gevisiteerd'.233 Saravia leek
inmiddelss geheel buiten beeld geraakt. In het voorwoord tot de
WederlegghingheWederlegghinghe voerden de Delftse predikanten aan dat Saravia te d
wass met zijn werkzaamheden in Leiden. D e kwestie-Coornhert bleef
Saraviaa overigens nog lange tijd bezighouden. In 1590 vroeg hij vanuit
Engelandd om de aantekeningen die hij ter voorbereiding van het Haagse
debatt had gemaakt.236
Coornhertt reageerde nog in 1585 op de Reedenen van de Delftse
predikantenn met het traktaat Hemelwerck ofte quay toeverlaat Hij bracht dit
stukk in omloop in combinatie met zijn Van de ware onderdanicheyt (1581),
waarinn de heiliging van de mens centraal stond. In 1584 had Coornhert
zijnn gereformeerde tegenstanders reeds tot een weerwoord op dit
geschriftt uitgedaagd. Nu het stuk weer gemakkelijker verkrijgbaar was,
achttee Crusius het in de loop van 1585 de hoogste tijd werk te maken
vann een gedegen repliek. In december 1585 legde hij zijn werk aan de
classiss voor. Het stuk werd niet onverdeeld gunstig beoordeeld. Crusius
kreegg de opdracht zijn traktaat uit te breiden en op sommige punten te
verhelderen.. De classis vreesde dat het beknopte stuk Voor den
gemeenenn man' al te 'duyster' zou zijn.237 D e polemiek tussen de
predikantenn en Coornhert voltrok zich dan ook niet binnen een gesloten
circuitt van professionele theologen en een enkele geïnteresseerde leek.
Integendeel,, de classis meende de toegankelijkheid van de controverse te
moetenn waarborgen opdat de aantrekkelijke boekjes van Coornhert van
eenn gelijkwaardig weerwoord werden voorzien. 238
Dee strijd om de gunst van de gelovige bleef na afloop van het
Haagsee godsdienstgesprek onbeslist — tot 1585 zette de polemiek zich op
Crusiuss en Donteclock, 'Reedenen waeromme dat niemant de gheboden Gods in dit leven
volcomelickvolcomelick kan onderhouden (Delft 1585).
ClasskaleClasskale acta 1573-1620, VIL Provinciale synode van Zuid-Holland. Classis Delft en
Delfland,Delfland, 1572-1620. P.H.A.M. Abels en A.Ph.F. Wouters ed. R G P , Kleine serie nr.
933 p e n Haag 2001) 23.
Ni)enhuis,AdhanusNi)enhuis,Adhanus
Saravia, 91.
Abelss en Wouters ed., Classis Deft en Delfland, 34-35. Vermoedelijk zijn de
volgendee manuscripten voorstudies voor dit traktaat (dat in gedrukte vorm niet is
overgeleverd):: Of de gheloovighe Mensch tot volcomenheijt mach comen in dit leven (minuut),
G A D ,, Hervormde Gem., inv. nr. 636; De sanctificatione (kopie), G A D , Hervormde
Gem.,, inv. nr. 636.
Jaanuss doet o p vermakelijke wijze verslag van de 'handel' die de predikanten in
denn lande dreven met de publicaties van Crusius en Donteclock in het kader van h u n
strijdd tegen de denkbeelden van Coornhert. Jaanus, Hervormd Delft, 186-187.
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papierr voort. Coornhert zou tot zijn dood in 1590 met grote regelmaat
anti-gereformeerdee traktaten publiceren; de predikanten onthielden zich
inn deze jaren echter van enig schriftelijk commentaar op zijn nimmer
aflatendee kritiek.239 De reactie van de synode van Gouda (1589) op een
verzoekschriftt van Coornhert, maakte duidelijk dat deze voor de
predikantenn als gesprekspartner had afgedaan: *Wy kennen de se man wel,
hebbenn met hem niet te doen'. 240 Wanneer Coornhert nog iets te berde
wildee brengen naar aanleiding van het Haagse godsdienstgesprek, dan
hadd hij zich volgens de predikanten te vervoegen bij de Staten.

Bijv.. D.V. C o o r n h e r t , Hemel-wnk ofte quay-toe-verlaat van 't volkomen onderhouden ende
dadeüjckdadeüjck wenken der geboden Godes, niet hier maer bier na (in de hemelsche ruste ende ende vier-daghen)
soso eenighe Delfsche predicanten dat keren in een boecxken ghenaemt Redenen <&c, in: Idem,
WenkenWenken II, 341r-376v; Idem, Vande predestinatie, verkiesinghe, ende verwerpingbe Godes.
Onhvarringhe,Onhvarringhe, in: Idem, Wenken III, 171r-282r; Idem, Dolingen des Catechismi, anderwerven
blijckendeblijckende in des selfs beproefde proeve (in 't boeck rvederlegginghen ende de censuren of berispingen
vanArentvanArent Cornell's^., Rei/nier Donteclock ende Joannes Gerobu/us), in: Wenken II, 268r-340v.
2400
Remonstrantie van Coornhert aan de synode van G o u d a , 27 augustus 1589,
Coornhert,, Disputatie, 112-117. D e uitspraak van de synode is d o o r Coornhert o p 4
septemberr 1589 opgetekend in de marge van deze remonstrantie, die werd
opgenomenn in een latere uitgave van Coornherts Disputatie over den den Catechismus van
Hejde/berghHejde/bergh (Gouda 1617).
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Autoriteitt en orde
Tott besluit
Onderr moeilijke omstandigheden waren in de Nederlanden weliswaar 'de
fundamentenn van de gereformeerde religie' gelegd, maar de
kerkhervormingg bleef er nog uitermate kwetsbaar. Bovendien zou de
katholiekee vijand de strijd voortzetten zolang de christelijke,
gereformeerdee kerk haar eenheid onvoldoende kon waarborgen. 1 Aldus
verwoorddee de Prins van Oranje op 9 juli 1579 zijn zorg omtrent de staat
vann de godsdienst in een brief aan koning Frederik II van Denemarken
(1534-1588). .
Inn de tegenwoordige geschiedschrijving geldt Frederik II als een
'lutherse'' vorst, terwijl Oranje — over wiens persoonlijke religieuze
denkbeeldenn weinig met zekerheid valt te zeggen — in het kamp van de
'calvinisten'' zou moeten worden gezocht. 2 Een dergelijk perspectief op
dee godsdienstige verhoudingen in de late zestiende eeuw is echter te
modernn en strookt niet met de zienswijze van destijds. In zijn brief aan
dee Deense vorst deed Oranje een krachtig beroep op de vereiste eenheid
binnenn de christelijke kerk. In praktische zin wees hij op de noodzaak
eenn gesloten front te bewaren tegenover de gemeenschappelijke
katholiekee vijand. Van nog groter belang lijkt mij echter de impliciete
veronderstellingg dat beide mannen, Oranje en Frederik, dezelfde
geloofszaakk dienden. Voor de Prins was het vanzelfsprekend dat de
godsdienstigee troebelen in de Nederlanden 'het ganse christendom
welbekend'' waren. 3 De godsdienststrijd was van universele betekenis en
ontsteegg ieder lokaal belang.
Natuurlijkk zou het onjuist zijn de verschillen van inzicht onder
kerkhervormerss te bagatelliseren. Oranje beklaagde zich tegenover
Frederikk II over het gedrag van Duitse theologen, die met hun
ongezoutenn kritiek op vakgenoten uit de Lage Landen de zaak van de
Reformatiee aldaar ernstige schade toebrachten. D e Deense vorst, die
tevenss regeerde in Schleswig-Hols tein, was inmiddels nauw betrokken
geraaktt bij het dogmatische conflict tussen zogeheten 'gnesio-lutheranen'
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enn hun vermeende 'cry^to-calvinistische' tegenstanders. Ook in de
Nederlandenn 2orgde deze controverse voor onrust, zoals Oranje
aankaarttee in zijn brief. Volgens de Prins lag de beste oplossing in de
organisatiee van een vrij godsdienstgesprek. Daartoe vroeg hij
toestemmingg alvast een aantal theologen naar Denemarken te zenden
opdatt zij verkennende gesprekken konden voeren. Vooralsnog was de
tijdd niet rijp voor een definitief oordeel in theologische kwesties,
aangezienn - zo beweerde Oranje — geen van de partijen over voldoende
gezagg beschikte valse kerken als zodanig aan te merken en te
veroordelen. 5 5
Ookk al ontwierp Oranje in deze periode noodgedwongen een
reekss godsdienstvredes, zijn dienstbaarheid aan de algemene christelijke
kerkk bleef onveranderd. Deze kerk kende vanzelfsprekend een publiek
karakter.. Eenheid van godsdienst werd immers algemeen beschouwd als
voorwaardee voor duurzame rust en eendracht. Godsdienstvredes waren
slechtss oplossingen van tijdelijke aard. In Holland steunde Oranje een
kerkk die hij beschouwde als hoedster van een universeel christendom.
Zoalss blijkt uit zijn brief aan de Deense vorst lag de precieze identiteit
vann deze kerk echter nog allerminst vast. Oranje wilde niet vooruitlopen
opp toekomstige ontwikkelingen en achtte het van groot belang ruimte te
scheppenn voor debat. Zolang het christendom in een gezagscrisis
verkeerde,, kon juist een formeel godsdienstgesprek de machtspositie van
dee heersende kerk legitimeren. Tegelijkertijd maakte een dergelijk debat
verschillendee vormen van conflictbeheersing mogelijk, wat de eendracht
eveneenss ten goede zou komen. Deze overwegingen inspireerden Oranje
uiteindelijkk ook tot instemming met het godsdienstgesprek in Den Haag.
Daarbijj handelde de Prins niet naar een hoogverheven ideaal, dat
vervolgenss wreed werd verstoord door de weerbarstige praktijk van
geloofsverdeeldheid.. Het streven naar godsdienstige eenheid moge een
ideaall vertegenwoordigen, maar mag zeker niet worden afgedaan als
dromerij. .
Inn de late zestiende eeuw was het verre van naïef de godsdienstige
eenheidd te willen bevorderen, en verre van utopistisch te denken dat een
godsdienstgesprekk hiertoe van dienst kon zijn. De verwachting was dat
eenn dergelijk formeel debat een einde maakte aan theologisch
geredetwist,, de positie van de publieke kerk versterkte en daardoor kon
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dienenn 'tot conservatie van de authoriteyt ende overigheyt deser landen'. 6
Datt was de overtuiging van zowel Oranje als de Staten van Holland.
Gezienn het ontelbare aantal godsdienstgesprekken dat in deze periode in
Europaa plaatsvond, stonden zij hierin niet alleen. Godsdienstgesprekken
warenn ook in het buitenland bij uitstek politieke instrumenten. Toch
duurdee het welhaast een jaar voordat Oranje en de Staten in oktober
15833 zwichtten voor de druk van gereformeerde predikanten, die lange
tijdd ijverden voor een debat. Het praktische nut van een
godsdienstgesprekk moest telkens worden afgewogen tegen het
onmiddellijkee risico van de bijeenkomst, die op zichzelf de openbare
ordee kon verstoren. De eendracht van het land vereiste weliswaar op
termijnn godsdienstige eenheid, maar kon voor de korte duur juist gebaat
zijnn bij handhaving van de religieuze status quo.
Dee godsdienstgesprekken in Leiden (1578) en Den Haag (1583)
speeldenn zich af tegen het weinig vaste decor van de Nederlandse
Opstand.. In eerste instantie stond de oorlogssituatie de voortgang van
dezee bijeenkomsten in de weg. De overheid huiverde het theologische
debatt vrij spel te geven uit vrees voor onrust. D e controversiële
polemicuss Dirck Volckertszoon Coornhert, wiens geschriften de
aanleidingg vormden tot beide godsdienstgesprekken, wakkerde met zijn
optredenn deze ongerustheid aan. Zijn achterban is moeilijk precies in
kaartt te brengen. Dat zijn kritiek op de gereformeerde kerk en leer
geruchtmakendd was, staat echter wel vast. De opeenvolgende 'kwesüesCoornhert'' baarden de Staten grote zorgen. Niet alleen bracht Coornhert
dee publieke kerk in diskrediet, ook dreigde zijn afwijzing van de
vigerendee politiek-godsdienstige orde het front tegen de Spaanse vijand
tee verzwakken. Coornhert zelf was zich bewust van deze potentieel
gevaarlijkee uitwerking van zijn kritiek. Toch schreef hij voort. De kerk
vann de gereformeerden was in zijn ogen zo verderfelijk dat de gelovigen
moestenn worden gewaarschuwd. Bovendien zou het debat dat hij op
gangg bracht, de rust in het land uiteindelijk doen terugkeren en zelfs
bestendigen.. De triomf van de waarheid maakte immers verzoening
mogelijk. .
Hett is precies deze redenering die Oranje en de Staten ertoe
overhaaldee het theologisch disputeren te bevorderen. 'Verzoening' moet
vanuitt het oogpunt van de Staten overigens niet te letterlijk worden
opgevat.. De regering hoopte toch vooral dat Coornhert eens en voor
altijdd de mond kon worden gesnoerd. De weinig meegaande houding van
dee Staten tegenover Coornhert — in hun ogen een gevaarlijke
onruststokerr - kwam weinig overeen met de gematigdheid die de
66
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predikantenn in het openbaar tentoonspreidden. Weliswaar hadden deze
inn hun brieven de mond vol van de opgeblazen, bedrieglijke natuur van
dezee 'onbesneden filistijn', toch namen zij Coornhert als gesprekspartner
uiterstt serieus en stortten zij zich vol overgave op de polemiek. Tijdens
dee godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag viel zelfs weinig te
bespeurenn van een vijandelijke houding tegenover Coornhert. De
predikantenn probeerden Coornhert juist te pacificeren. Gezien de
marginalee positie waarin de Staten hem reeds hadden gemanoeuvreerd
mett een reeks publicatieverboden, was deze strategie van de predikanten
opmerkelijk. .
Dee predikanten Tilius, Crusius, Donteclock en Saravia moeten
wordenn
beschouwd
als
de
stuwende
kracht
achter
de
godsdienstgesprekken.. O p hun weg vonden zij een terughoudende, zelfs
onwilligee Statenvergadering. De regering zette liever strafmaatregelen in
tegenn Coornhert (met een uitdrukkelijk beroep op de noodzakelijk
handhavingg van de openbare orde), dan dat zij zich openlijk in het
godsdienstigee debat mengde. Hoewel het zogenoemde boekenplakkaat
vann 1581 wel degelijk in bedekte termen blijk gaf van de bereidwilligheid
vann de Staten de verspreiding van anti-gereformeerde traktaten tegen te
gaan,, kwam het van overheidswege niet tot een openbare veroordeling
vann Coornherts leer. Mede als gevolg van deze weigering om in
theologischh opzicht kleur te bekennen, kwam de verhouding tussen de
overheidd en de publieke kerk — eikaars natuurlijke bondgenoten — steeds
meerr onder spanning te staan in de periode die hier is onderzocht (15771583). .
Inn de loop van 1577 ondervond Tilius hoe fel Oranje was gekant
tegenn de organisatie van godsdienstgesprekken, die de gemoederen in het
landd slechts zouden verhitten. Het lukte de predikant desondanks in
Woerdenn een debat van de grond te krijgen, maar hij moest daartoe zijn
verstandhoudingg met de Prins in de waagschaal stellen. Nog geen jaar
laterr maakten de Staten korte metten met het godsdienstgesprek tussen
dee predikanten en Coornhert in Delft. Als bezwaar voerden zij aan dat
vooraff geen toestemming was gevraagd. Vervolgens stemden diezelfde
Statenn per omgaande toe in een verzoek van de predikanten om
voortzettingg van het debat, in de veronderstelling dat een disputatie aan
dee Leidse universiteit uitkomst kon bieden. Dat bleek een misrekening:
dee regering zag zich gedwongen een meer actieve rol te spelen in de
afwikkelingg van de besprekingen, met alle risico's voor de openbare orde
vann dien. Na de jammerlijke afloop van het debat, namen de Staten hun
toevluchtt tot het uitvaardigen van verbodsbepalingen aan het adres van
Coornhert.. Herhaaldelijk werd hem verboden te publiceren over
godsdienstigee onderwerpen.
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Hett gemak waarmee de Staten in februari 1578 instemden met het
Leidsee godsdienstgesprek, staat in schril contrast met de moeizame
besluitvormingg voorafgaand aan het openbare debat in Den Haag in
1583.. Wat kan dit verschil verklaren? Hoewel het welslagen van de
Opstandd zowel in 1578 als in 1583 hoogst onzeker was, speelde toch een
belangrijkee psychologische verandering. In 1578 beschouwden de
Hollandsee predikanten de minderheidspositie van hun kerk als bepaald
ongunstig,, maar in ieder geval konden zij bogen op de bevestiging van
hunn status in de Pacificatie van Gent. Ook leek hun machtsbasis gestaag
tee groeien met de uitbreiding van de Opstand, met als voorlopig sluitstuk
dee toetreding in datzelfde jaar van Amsterdam tot de Pacificatie. Het
godsdienstgesprekk in Leiden getuigde van zelfvertrouwen, zowel van de
Statenn als de predikanten. Coornhert vormde weliswaar een bedreiging
voorr de groei van de gereformeerde kerk, maar de predikanten meenden
mett deze tegenstander goed raad te weten. De Staten handelden in deze
zaakk als verlengstuk van de gereformeerde kerk en beschouwden het
Leidsee debat als een geschikte mogelijkheid de publieke status van deze
kerkk te legitimeren.
Vijff jaar later waren de omstandigheden minder gunstig voor de
gereformeerdee kerk, die in de Nederlanden snel terrein verloor door de
opmarss van de troepen van Parma. Het verraad van de Friese stadhouder
Rennenbergg in 1581 had pijnlijk duidelijk gemaakt dat de groeiende
achterdochtt jegens katholieken geenszins misplaatst was. Nog datzelfde
jaarr kondigden de Staten van Holland een reeks maatregelen af die de
katholiekenn verder in hun vrijheid beknotten en de boekcensuur
verscherpten.. Met de publicatie van zijn Proeve van de Nederlantsche
CatechismoCatechismo in 1582, maakte Coornhert duidelijk dat hij zich aan deze
nieuwee regelgeving weinig gelegen liet liggen. De Staten reageerden
echterr weinig daadkrachtig. Zij besloten weliswaar tot een officieel
onderzoekk naar het werk van Coornhert, maar dit plan werd niet
verwezenlijkt.. Gezien de acute oorlogsdreiging wilden de Staten het
godsdienstigee conflict niet op de spits drijven, in de hoop de rust in het
landd te bewaren.
Dee predikanten hielden echter voet bij stuk. In de zomer van 1583
manoeuvreerdenn zij de onwillige Staten in de richting van een
godsdienstgesprekk door grote druk uit te oefenen. Daartoe zullen zij hun
contactenn met hooggeplaatste regenten hebben ingezet, maar ook
richttenn zij zich met een aantal verzoekschriften rechtstreeks tot de
Staten.. Deze stukken maakten duidelijk dat de controverse met
Coornhertt in de jaren na 1578 van karakter was veranderd. De
verhoudingg tussen de publieke kerk en de overheid was op de voorgrond
komenn te staan. De maatregelen van de Staten tegen Coornhert waren
eenn dode letter gebleken, wat de predikanten interpreteerden als een
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gebrekk aan steun voor de publieke kerk. In hun ogen verkwanselden de
Statenn aldus de erfenis van de Opstand en - erger nog - miskenden zij
Godss genade, zichtbaar gemaakt in de miraculeuze redding van het land
uitt de klauwen van Spanje en het katholicisme. De predikanten wilden
aantonenn dat zij zich tegenover Coornhert staande konden houden.
Eeniederr moest weten dat de gereformeerde kerk haar status van
universelee kerk kon waarmaken. Daartoe eisten zij van de Staten, die
immerss tot taak hadden het ware geloof te beschermen, een
godsdienstgesprek. .
Dee Statenvergadering bleek meer te voelen voor een besloten
besprekingg met Coornhert, als opmaat tot de uitvoering van
strafmaatregelenn in het kader van het 'boekenplakkaat' van 1581. Dat
gingg de predikanten niet langer ver genoeg; bovendien maakte Coornhert
bezwaarr tegen de wijze waarop deze voorgenomen bespreking vorm zou
krijgen.. Hij eiste voor beide partijen een notaris, die zou kunnen
notulerenn tijdens de besprekingen. Op deze manier zou hij dagelijks
kunnenn beschikken over een bijgewerkte versie van de acta. Het Haagse
godsdienstgesprekk werd uiteindelijk op nagenoeg dezelfde wijze
georganiseerdd als het debat in Leiden. D e omvang en het politieke
gewichtt van de ad hoe-commissie die met het Haagse debat werd belast,
wass echter afwijkend. In Leiden traden twee commissarissen van de
Statenn aan; in Den Haag werden maar liefst achttien gezaghebbende
raadsherenn en regenten tot commissaris benoemd. De leden van de
Hogee Raad vervulden in deze commissie overigens de belangrijkste rol.
Hoewell de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag op het
eerstee gezicht grote gelijkenis vertoonden als ad hoe-commissies van de
Staten,, waren zij inhoudelijk zeer verschillend. De predikanten bepaalden
opp welke wijze zou worden gedebatteerd en kozen in Den Haag voor
eenn geheel andere disputeervorm dan in Leiden. In 1578 wilden zij - in
hett verlengde van hun schriftelijke polemiek met Coornhert - vooral
aantonenn dat hun kerk de ware kerk was. Dat zou immers — bij gevolg dee status van de gereformeerde kerk als publieke kerk rechtvaardigen.
Tijdenss het Haagse debat probeerden de predikanten echter op meer
directee en aansprekende wijze invulling te geven aan de algemene status
vann hun kerk en hun leer. Dit werd ingegeven door de terughoudende
opstellingg van de Staten in het conflict met Coornhert, maar kwam ook
voortt uit de manier waarop hun tegenstander na 1577 — toen hij uit
ballingschapp naar Haarlem terugkeerde - zijn theologische standpunten
hadd uitgedragen.
Dee verbodsbepalingen van de Staten maakten het Coornhert
vanaff 1578 volgens de letter der wet onmogelijk zijn geschriften tegen de
gereformeerdee kerk en leer in druk te laten uitgaan. D e polemiek met de
predikantenn ging niettemin voort. Zij bestond voornamelijk uit een
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uitwisselingg van handschriften. Voorts dacht Coornhert vermoedelijk de
bepalingenn van de Staten te kunnen omzeilen door traktaatjes uit te
gevenn waarin hij niet expliciet stelling nam tegen de gereformeerde kerk,
maarr in het algemeen de zaligwording van de mens aan de orde stelde
(mett een minimaal aantal verwijzingen naar de bijbel). D e gelovige werd
gewezenn op de noodzaak zich open te stellen voor de genade Gods
opdatt hij als mens kon worden wedergeboren. Deze spirituele
vernieuwingg of heiliging was volkomen afhankelijk van Gods op de
menss inwerkende genade, maar dat betekende volgens Coornhert niet
datt de mens in dit proces een geheel passieve rol kreeg toebedeeld. Hij
moestt zich de goddelijke genade immers zelf toeèigenen en 'te gelde'
maken.. In zijn toneelstukken vertolkte Coornhert dezelfde 'stichtelijke'
denkbeelden.. De belangstelling voor zijn werk was groot, want in de
periodee 1578-1583 verschenen - naast talloze traktaatjes - alle
toneelstukkenn van Coornhert in herdruk.
Dee wedergeboorte van de mens maakte vanuit theologisch
oogpuntt onderdeel uit van de rechtvaardigingsleer. Tenminste, dat was
dee algemene zienswijze geweest tot de reformatie. Protestantse
theologen,, echter, hanteerden in het algemeen een strikte scheiding
tussenn de rechtvaardigmaking {iustificatió) en heiliging (sanctijicatió) van de
gelovige.. Goddelijke rechtvaardigheid {iustitia of genade) werd de mens
slechtss toegerekend waarbij deze zijn zondige natuur behield. De
wedergeboortee kwam tijdens het aardse leven weliswaar op gang, maar
hieldd op geen enkele wijze verband met de rechtvaardige status van de
menss voor God. Coornhert pleitte daarentegen voor de directe
inwerkingg van de genade Gods. De rechtvaardigmaking en heiliging van
dee mens waren volgens hem onderdeel van één proces. Zijn
tegenstanderss uit gereformeerde hoek meenden dat deze opvatting
aanleidingg gaf tot een meritocratische rechtvaardigingsleer. Immers, de
erkenningg van een direct verband russen de genade Gods en de
menselijkee natuur zou gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot de (vaak
alss pelagiaans omschreven) gedachte dat de goddelijke genade zich
richttee naar de aard van de menselijke natuur: de mens zou zijn genade
kunnenn verdienen.
Hett debat omtrent de rechtvaardigingsleer was uiterst complex en
steedss weer bleken vele variaties mogelijk. Onder de gereformeerde
predikantenn in Holland neigden sommigen, zoals de Haagse predikant
Hortensius,, naar het standpunt van Coornhert. De (gereformeerde) leer
vann de toegerekende rechtvaardigheid was moeilijk aan de man te
brengenn en bovendien spoorde zij volgens Hortensius niet aan tot een
levenn van goede werken. De predikant zag zelfs gelovigen 'ondert dexel
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derr verdiensten Christi den wijden pat [...] ingaen'. 7 Het levenspad dat
Coornhertt voor zijn lezers schetste was daarentegen smal, maar maakte
hett voor de mens wel mogelijk nog tijdens het aardse leven een staat van
volkomenheidd of volmaaktheid te bereiken. Daarmee bedoelde
Coornhertt dat de gelovige de geboden Gods op volkomen wijze zou
kunnenn onderhouden. Dit zogenoemde 'perfectisme' van Coornhert (een
heell eigen theologische variant) heeft de aandacht van historici
weggenomenn van het meer fundamentele debat over de rechtvaardiging.
Coornhertt zelf heeft hiertoe bijgedragen door de volmaakbaarheid van
dee mens tot speerpunt te maken van zijn kritiek op de gereformeerde
leer.. In zijn gewraakte Proeve beweerde hij namelijk dat de menselijke
volmaakbaarheidd onverenigbaar was met de Heidelbergse Catechismus,
watt de conclusie zou rechtvaardigen dat dit leergeschrift iedere bijbelse
grondslagg miste.
Gezienn de ongezouten kritiek van Coornhert lag het voor de hand
datt de gerenommeerde theoloog Saravia, die tijdens het Haagse
godsdienstgesprekk namens de gereformeerde predikanten het woord
voerde,, de tegenaanval zou kiezen. Dat gebeurde echter niet. Tijdens het
Leidsee debat hadden de disputanten Crusius en Donteclock de keuze
gemaaktt voor een gespreksvorm waarin de standpunten 'pro' en 'contra'
helderr tegenover elkaar zouden worden geplaatst. De status quaestionis
schreeff onder andere voor dat zou worden gesproken over de
kenmerkenn van de ware zichtbare kerk. De predikanten beoogden alle
kritiekk van Coornhert te weerleggen, waarop het debat in hun voordeel
konn worden beslist. Zij wilden in Leiden op de meest nadrukkelijke wijze
afstandd nemen van het gedachtegoed van Coornhert, die hun kerk kort
daarvoorr tot sekte had bestempeld. Saravia, daarentegen, zocht juist
toenaderingg tot Coornhert. Hij probeerde tijdens het Haagse
godsdienstgesprekk een schikking met hem af te dwingen. Daartoe
bewandeldee Saravia verschillende wegen, maar zijn grootste succes
behaaldee hij door Coornherts ideeën over de menselijke wedergeboorte
tee incorporeren in de gereformeerde leer. Saravia maakte daarbij een
karikatuurr van Coornherts perfectisme.
Dee argumentatiestrategie van Saravia in Den Haag bevestigde het
belangg van het gedachtegoed van Coornhert. Diens ideeën waren
overigenss niet uniek, wel wist deze goefende polemicus zijn gedachten
uitzonderlijkk goed voor het voetlicht te krijgen. Wanneer de
gereformeerdee kerk haar status van publieke kerk daadwerkelijk wilde
waarmaken,, dan moest zij aansluiting vinden bij religieuze voorstellingen
diee onder veel gelovigen leefden. Saravia deed geen water bij de wijn wat
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dee leer van de toegerekende rechtvaardigheid aanging (van een
theologischh compromis was dan ook geen sprake), maar wilde duidelijk
makenn dat de tegenstelling tussen het gedachtegoed van Coornhert en de
gereformeerdee leer kon worden omzeild. In de hitte van de strijd toonde
hijhij gematigdheid. Bovenal benutte hij ten volle de retorische
mogelijkhedenn van het godsdienstgesprek.
Inn Den Haag toonde Saravia zich de vertegenwoordiger van een
kerkk die eenheid nastreefde en het collectieve heil wilde dienen. Dit
strevenn riep weerstand op. Voortdurend hadden gereformeerde
predikantenn het hoofd te bieden aan critici die de legitimiteit van hun
kerkk in twijfel trokken en haar leer bevochten. Velen beschouwden
gereformeerdee predikanten als nieuwlichters, die hadden gebroken met
dee katholieke kerk en haar eeuwenoude apostolisch-christelijke traditie.
Eenn vooraanstaande predikant als Crusius gaf ruiterlijk toe dat de
gereformeerdee kerk in dit opzicht de schijn tegen had. De predikanten
warenn dan ook voortdurend verwikkeld in debatten over de leer, maar dit
gebeurdee alleen wanneer lokale omstandigheden daartoe aanleiding
gaven.. Deze ad hoe-aanpak maakt duidelijk dat predikanten het
leerstelligee debat niet als een doel op zichzelf beschouwden, maar dat zij
zichh in de eerste plaats als zielzorgers tot hun gemeente wilden richten.
Dogmatischee strijd bracht immers onrust, zaaide twijfel over de rechte
leerr en hield gelovigen van de kerk af.
D ee gereformeerde predikanten opereerden voorzichtig. Zij
betuigdenn hun steun aan de leer van Calvijn of Beza niet openlijk en
lietenn zich niet meesleuren in de godsdienstige partijstrijd. De kunst was
juistt zich boven deze strijd te verheffen. Ook Coornhert kreeg de
predikantenn in Leiden niet zover kleur te bekennen. O p de synode van
Middelburgg in 1581 spraken een aantal predikanten de wens uit te
beschikkenn over een corpus doctrinae. Daarmee zou de strijd tegen ketters
zijnzijn gediend. 8 De predikanten zagen hun wens niet gehonoreerd. De
synodee gaf de voorkeur aan een ad hoc-bestrijding van ketterij, waarbij
iederee predikant naar eigen goeddunken diende te handelen. In weinig
omlijndee bewoordingen besliste de synode 'dat een yeghelick gaeven
hebbendee een oft meer bouexkens, de een teghen d'eene, ende de ander
teghenn een ander ketterie schrijven, ofte bouexkens aireede daer teghen
gheschreven,, oversetten zal'.9 Verder was het iedere provinciale of
particulieree synode dan wel classis toegestaan met toestemming van de
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Statenn een disputatie tegen katholieken of wederdopers op touw te
zetten,, 'den noot ende de gheleghentheijt sulcx heijsschende'.
Dee godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag kwamen beide
voortt uit een dergelijke noodsituatie. Coornherts messcherpe kritiek, in
helderr Nederlands geformuleerd, dwong de predikanten ertoe de status
vann hun kerk als publieke kerk - door de Staten verkozen en beschermd
—— te (herbevestigen. In de zestiende eeuw was het godsdienstgesprek,
datt wortelde in de academische disputatie, uitgegroeid tot een beproefd
middell om de hervorming van de kerk te legitimeren. Op gezag van de
wereldlijkee overheid traden (overwegend in Duitse en Zwitserse steden)
vertegenwoordigerss van het 'oude' en 'nieuwe' geloof met elkaar in debat
opp basis van de Schrift, waarna de magistraten de kerkhervormers tot
vertegenwoordigerss van het ware geloof uitriepen. De uitkomst van deze
politiekee disputaties lag altijd op voorhand vast. Hoewel de Staten van
Hollandd de beslissingsbevoegdheid in geloofszaken afwezen, vertoonde
hett Leidse godsdienstgesprek veel trekken van dit type disputatie.
Coornhertt moest tot zwijgen worden gebracht, waartoe de predikanten
allee ruimte kregen het debat naar eigen goeddunken vorm te geven.
Hett Haagse godsdienstgesprek droeg eveneens het stempel van de
predikanten,, die wederom als dominante partij aantraden. Saravia werkte
echterr toe naar een schikking met Coornhert. Een recht-toe-recht-aan
weerleggingg van diens kritiek zou de gereformeerde kerk volgens de
predikantt weinig winst opleveren. De ideeën van Coornhert over de
heiligingg van de mens vulden een leemte, wat de publieke kerk zich
behoordee aan te trekken. Het is belangrijk te onderstrepen dat de leer
vann predikanten als Hortensius en Herberts in grote lijnen met het
gedachtegoedd van Coornhert overeenkwam. Saravia's rekkelijkheid gaf in
Denn Haag vorm aan een debat dat het beste valt te vergelijken met
buitenlandsee godsdienstgesprekken waarin de keizer of vorst verzoening
probeerdee te bereiken tussen verschillende geloofsgroepen. Voor deze
debattenn geldt echter onverminderd dat de publieke kerk (in het
buitenlandd de lands- of staatskerk) haar legitimiteit wilde afdwingen door
hett universele karakter van haar leer te beklemtonen. Een debat tussen
gelijkwaardigee partijen was onmogelijk.
Inn Europees perspectief waren de godsdienstgesprekken in Leiden
enn Den Haag weinig bijzonder. Coornhert initieerde een controverse
omtrentt de publieke kerk die de autoriteit van de Staten schade toebracht
enn de politiek-godsdienstige orde dreigde te ondermijnen. De
godsdienstgesprekkenn in het Europa van de Reformatie dienden tot
herstell van de rust, die nu eenmaal afhankelijk was gemaakt van een
Ibidem,, 104.
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'natuurlijk'' bondgenootschap tussen kerk en staat. Geloofsverdeeldheid
verstoordee deze orde en vormde dan ook een constante zorg voor
wereldlijkee en kerkelijke autoriteiten. Ook Coornhert beschouwde de
kerkelijkee pluriformiteit als probleem. Het was volgens hem een tijdelijk
fenomeen,, dat het meest was gebaat bij een politiek van
godsdienstvrijheidd ter voorkoming van verder bloedvergieten omwille
vann het geloof. In hoeverre zijn vrees voor een 'Geneefsche inquisitie' op
Hollandsee bodem terecht was, valt overigens moeilijk na te gaan. De
gewetensvrijheidd werd in deze periode op grond van de Unie van
Utrechtt door alle partijen voorgestaan, wat een aanstaande politiek van
kettervervolgingg onmogelijk maakte. Deze vrijheid van geweten was
echterr niet synoniem met vrijheid van godsdienst. Juist het gebrek aan
godsdienstvrijheidd in Holland, dat Coornhert aan den lijve had
ondervonden,, inspireerde hem vermoedelijk tot zijn - in retorisch
opzichtt zeer effectieve - beschuldigingen aan het adres van de
gereformeerdee kerk.
Dee
veronderstelling
van
sommige
historici
dat
de
godsdienstvrijheidd die Coornhert propageerde, veelal aangeduid in
combinatiee
met
moderne
begrippen
zoals
'tolerantie'
en
'verdraagzaamheid',,
de
inspiratiebron
vormde
voor
de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag, is beslist onjuist. Met
dezee debatten beoogden de Staten juist de eenheid van geloof te
bevorderenn door de belangrijkste criticus van de publieke kerk uit te
schakelen,, dan wel in te kapselen. De begrippen 'eenigheyt' en
'eendracht'' zijn in deze periode echter niet altijd inwisselbaar. De
oorlogssituatiee stelde grenzen aan het eenheidsstreven van de Staten;
mogelijkk was de rust in het land zelfs beter gediend indien de
godsdienstigee
verdeeldheid
ongemoeid
werd
gelaten.
De
voorgeschiedeniss van de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag
toontt dat de Staten zich bewust waren van de grote risico's die met deze
debattenn waren gemoeid. Inderdaad brachten de godsdienstgesprekken
grotee onrust met zich mee en maakten zij geenszins een einde aan het
conflictt tussen Coornhert en de predikanten.
Vann der Corput klaagde in 1579 over het onvermogen van de
overheidd de onrust op godsdienstig gebied te temperen. T)aer en is geen
hooftt in der policye, ende nyemant dien de uutvueringe der kerckelicke
saeckenn eygentlick bevolen is, soo waschet het eene ongemack op
dander'. 111 Uit de gang van zaken tijdens de godsdienstgesprekken in
Leidenn en Den Haag is gebleken dat de Staten niet openlijk een oordeel
111

Van der Corput aan Crusius, 7 september 1579, Brieven III, deel II. Janssen en Van
Toorenenbergenn ed., 107-108.
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wildenn vellen in dit theologische conflict. Dat was geheel conform de
Pacificatiee van Gent en de Unie van Utrecht, waarin een definitieve
regelingg van de godsdienstkwestie op de lange baan werd geschoven. Met
eenn uitgesproken stellingname in godsdienstige aangelegenheden, zou de
regeringg grote groepen van de bevolking van de Opstand hebben
vervreemd.. Tegelijkertijd verdroeg de strijd tegen Spanje geen openlijke
aanvall op de publieke kerk die de bescherming genoot van de Staten.
Mett de kwestie-Coornhert was ook de autoriteit van de overheid in het
geding.. De gereformeerde predikanten kregen uiteindelijk toesternming
dee kritiek van Coornhert in het openbaar te pareren. Daarmee schiepen
dee Staten, als hoeders van het ware geloof, de voorwaarden voor de groei
vann een sterke publieke kerk. Met de debatten in Leiden en Den Haag
wildenn zij onder moeilijke omstandigheden hun steun aan de
gereformeerdee
kerk
en
haar
leer
gelegitimeerd
zien.
Godsdienstgesprekkenn waren nu eenmaal landszaken, in het roerige
Hollandd evenals in de rest van Europa.
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Summary Summary

Disputationn by decree
Onn the public theological debates between Reformed ministers
andd D.V. Coornhert commissioned by the States of Holland
(1577-1583) )

Everr since his entry into public life, the complex figure of Dirck
Volckertszoonn Coornhert (1522-1590) has fascinated friend and foe
alike.. The British historian Jonathan Israel has aptly labelled him a
'controversialist',, referring to the numerous conflicts in which Coornhert
foundd himself embroiled. Ministers of the public Dutch Reformed
Church,, then still very much in its infant days, were often at the receiving
endd of Coornhert's scathing criticism. Most famously, he accused these
churchmenn of harbouring plans to establish a 'Genevan Inquisition' in
thee Netherlands. They reciprocated by describing Coornhert as a
boastfull 'philistine', who — in spite of his 'ravings' - posed a serious
threatt to their church. From 1572 onwards, Coornhert openly challenged
thee Reformed ministers, leading to the publication of several polemical
tracts.. Only twice did the warring parties come face to face. In 1578 and
15833 the States of Holland gave orders for public disputations to be held
inn Leiden and The Hague respectively. Both events would turn out to be
spectacularr gatherings in which Coornhert opposed the foremost
ministerss of his day.
Historianss of the Dutch Revolt seem to be in general agreement
aboutt the interpretation of these public debates. Up until now
Coornhert'ss well-known 'crusade' for religious toleration has provided
thee framework for historical analysis. This approach has been standard
everr since the Dutch historian Hendrik Bonger published his book on
thee life and times of Coornhert in 1978. Epithets that have so far been
appliedd to the disputations in Leiden and The Hague, range from
'constraintt on trial' to 'toleration exemplified'. This line of interpretation
hass taken on a life of its own. Supposedly, the States of Holland proved
susceptiblee to Coornhert's views on toleration by giving him the
opportunityy to speak out publicly against the Dutch Reformed Church.
Moreover,, the ministers opposing Coornhert, have remained inseparable
fromm the latter's carefully construed Feindbild of hair-splitting dogmatists,
whoo were hungry for power above all else.
Ass the prevailing scholarly view of the disputations in Leiden and
Thee Hague rests solely on Coornhert's partisan account of the
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proceedings,, a more balanced interpretation of these important events is
calledd for. This study proposes a new point of departure, which will
involvee breaking away from a Coornhert-centred reading of the debates
whilee focusing on the formal status of the disputations instead. Also,
neww source material will be taken into consideration. In this thesis two
introductoryy chapters (chapters 1 and 2) deal with the historiographical
andd methodological issues at stake. In the first chapter the reader will
alsoo find a survey of the political, religious and intellectual issues which
determinedd late sixteenth-century Dutch culture.
Officiall documents testify to Coornhert's rather isolated position on his
returnn to Holland in 1577. Though he seems to have found considerable
supportt for his ideas, and even counted a number of prominent regents
amongg his intimate friends, the States of Holland were not at all charmed
byy Coornhert's criticism of the 'official' Dutch Reformed Church.
Furthermore,, the undecided war against Spain left little room for critics
suchh as Coornhert, whose loyalty to the Revolt was repeatedly
questioned.. As a result, the States had already decided on an official
investigationn into Coornhert's 'subversive' religious writings within a year
off his arrival in Haarlem. It is barely likely that such a suspect individual
couldd have forced the States into commissioning the debates in Leiden
andd The Hague. Credit is due to the Dutch historian E.H. Kossmann for
exposingg the alleged liberty-myth'. He claimed that the States of Holland
neverr acted out of a principled quest for liberty. The case of the Leiden
andd The Hague disputations may illustrate just that.
Thee disputations under consideration were each set up as a series
off formal meetings of a temporary (ad hoc) government committee,
issuedd with a full mandate by the States of Holland. In the case of the
Thee Hague disputation, the States' commission - issued by decree
{ordonnantie){ordonnantie) — has survived. It helps to explain the States' decision
alloww the disputation to go ahead, and is important for understanding the
naturee of the relationship between church and state in late sixteenthcenturyy Holland. Research into the Leiden disputation and wider issues
concernedd with it, has also shown the benefits of a closer look at printed
sourcee material. A number of manuscripts, kept in the Delft municipal
archives,, provided crucial information. We can now put an end to
speculationn about who initiated the Leiden and The Hague debates.
Evidently,, a number of Delft ministers - joined by the Flemish
theologiann Adrianus Saravia in 1582 — persuaded members of the States
off Holland to set up these disputations. The churchmen remained in
closee contact with the States during the preparatory stages of the Leiden
andd The Hague debates, which clearly bear their mark.
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Thee disputations in Leiden and The Hague will be considered here
ass instances of the religious policy of the States of Holland. The full
extentt and nature of the States' interference with church matters - and
religiouss issues in general — during the early stages of the Revolt, is still
unclear.. So far, historical research into the nature of the States'
governmentt has focused on institutional aspects and political and
financiall decision-making. Judging from a number of late sixteen thcenturyy sources, one might even wonder whether the States' dealings
withh the Reformed Church merit further attention. Reformed ministers
att times complained bitterly about the States' inertia with regard to
matterss of religion. These remarks, however, may also be taken as
indicativee of a deeply-felt bond between church and state. The ministers
turnedd to the States as their natural ally in protecting the 'true religion'.
Wee should keep in mind that Coornhert did likewise: he obviously
sharedd the ministers' conviction that secular government should help to
establishh the Truth in religious matters. Of course, as regards the precise
naturee of the true religion and true church, he chose to differ radically
fromm the Reformed ministers.
Thee States of Holland were willing to assume the role of defensor
fidei,fidei, but also realised there were potential dangers to doing so. With the
successs of the Dutch Revolt from 1572 onwards, the Reformed Church
attainedd the official status of 'public church' in Holland. In most towns
Romann Catholic practices were banned from public life, though freedom
off conscience remained untouched. The Reformed Church never
functionedd as a proper state church, enforcing membership on all
citizens.. As a result, only a small minority of the population (not
exceedingg 10% before 1587) engaged in Reformed worship; a majority
stilll associated with Roman Catholicism, though some seem to have felt
indifferentt towards organised religion altogether. The States struggled to
establishh a new politico-religious order, while simultaneously preserving
concordd in a wartime situation. Coornhert vehemendy criticised the
legitimacyy of the Reformed Church. In so doing, he laid bare the gteat
politicall and religious tension in society, which the States were trying so
desperatelyy to assuage. The Leiden and The Hague disputations should
bee regarded as a means to that end, though the States were well aware
thatt these debates might also — paradoxically — have had the opposite
effectt and even become the cause of public disturbances.
Inn the course of the sixteenth century, secular rulers organised
similarr disputations all over Europe, from Poland to Poissy. They either
hopedd to legitimise the Reformation process in their territories, or settle
ann ongoing religious conflict. In either case, disputations should be
regardedd as general Reformation phenomena. Historians abroad — quite
unlikee their Dutch counterparts - have extensively studied these debates.
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Inn Germany a modest Historikerstreit developed as different research
methodss were put forward. Typological surveys and in-depth
monographss concerned with mostly German and Swiss disputations
havee provided stimulating reference material for this Dutch contribution
too an essentially international debate.
Att the core of this thesis, is an analysis of the Leiden and The Hague
disputations,, involving a careful reconstruction of their rather
unpredictablee development (chapters 4 and 6). The events leading up to
thesee disputations are discussed in two separate chapters (chapters 3 and
Thee Leiden disputation took place in a redundant church, just off
thee town's main Rapenburg canal. The building had recently come into
usee as the home to Leiden's newly established University. However, the
disputationn was not an academic event. The States of Holland had
commissionedd two renowned lawyers, Leonard Casembrood (P-1604)
andd Gerard van Hoogeveen (1524-1580) to preside over the disputation.
Theyy faced the impossible task of keeping Coornhert in check, which
hadd already proved extremely difficult during the preliminary talks.
Inn close collaboration with the Delft ministers Arent Cornelisz.
(1547-1605)) - 'Crusius' for short - and Reginaldus Donteclock (c.1545afterr 1611), the States' commissioners had opted for a debate on a
prearrangedd status quaestionis. As this would entail a discussion of a
numberr of general statements about the nature of the true church and
thee doctrine of justification, Coornhert had tried to change the agenda.
Hee argued that the Leiden disputation should be regarded as the formal
continuationn of an unfinished private debate in Delft (February 1578),
whichh had been cut short due to an intervention by the States of
Holland.. According to Coornhert, the Delft debate had focused on an
importantt letter, which he had previously written to Thomas Tilius
(c.. 1534-1590), a well-respected minister who had temporarily preached
inn Haarlem. This letter had sparked off the controversy between
Coornhertt and the ministers. Its title - 'Arguments in favour of my
opinionn that the Roman church is better than the Reformed church' pointss out Coornhert's intentions in Leiden. He had wanted publicly to
exposee the Reformed Church as a fraudulent sect. The States'
commissioners,, however, flatly refused to give in to his demands.
Coornhertt - though grudgingly - had to give way.
Inn the early hours of Monday, 14 April 1578, a crowd gathered in
anticipationn of a heated debate. Quite tellingly, armed watchmen were on
guardd as a precaution against civil unrest. Many churchmen were present,
alongsidee city magistrates and members of the general public, who had
beenn carefully screened in advance. The proceedings on this first day of
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debatingg reflect the antagonism between Coornhert and the ministers.
Thee churchmen had tried to steer their opponent into the position of
respondent,respondent, which would not have allowed Coornhert any room for
manoeuve.. Instead, the ministers themselves — taking the position of
oppomnsoppomns — could then determine the course of the debate. Coornhert,
however,, seized the initiative and tried to force the ministers into
admittingg their adherence to the teachings of Calvin and Beza. Crusius
andd Donteclock were determined to defend the teachings of Christ, quite
independentt of any religious grouping. They must have felt Coornhert's
nextt move coming — he was about to introduce the delicate subject of
thee killing of heretics - and tried to steer clear of any association with
Calvinism. .
Thee States' commissioners stepped in and forbade Coornhert to
makee any mention of the Genevan theologians' teachings, though in the
coursee of the debate — as a slight concession — he was allowed to
mentionn their names. Subsequendy, a proper debate on the nature of the
truee church got underway, though it advanced with great difficulty.
Coornhertt must have felt trapped, and decided on a new course of
actionn on the second day of the proceedings. Before long, he had
skillfullyy adjusted his arguments on the validity of the Jewish church to
fitfit into his own programme. He proved unstoppable and ended by
'proving'' his statement that the Reformed Church altogether lacked the
'substance'' of a true church.
Accordingg to Coornhert, who published the proceedings of the
debatee and added his own comments to the notary's authorised report,
Crusiuss started to blush and stammer. Another confrontation with the
commissionerss of the States prompted Coornhert to take his leave in a
flushh of victory.
Thee Leiden disputation gave way to a bitter polemic, which strengthened
thee resolve of Crusius and Donteclock never to enter into a debate with
Coornhertt again. They had always been apprehensive about fighting this
'pestilentt man' in public, as he was a rhetorically skilled debater. The
ministerss had to concede that his arguments, though in their view
nothingg more than a string of fallacies, convinced many believers.
Coornhertt may have lacked a formal education, but his acute mind and
vastt knowledge of theology must have daunted Reformed ministers.
Theirr reluctance against reopening the debate with Coornhert
neverthelesss soon weakened; in 1579 they agreed to a (private) exchange
off manuscripts on the issue of original sin.
Inn November 1582, Coornhert brought religious tension to a head
withh the publication of a controversial pamphlet, entitled 'Examination
off the Heidelberg Catechism'. By then, the Catechism had already
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evolvedd into an important text book and manual to Reformed believers.
Inn his 'Examination', Coornhert put forward a seemingly endless trail of
argumentss in order to prove his thesis that the Catechism lacked all
biblicall grounds. In doing so, he defied the so-called 'book decree',
issuedd by the States in order to prohibit all religiously subversive
publications.. Accordingly, the general disapproval among state and
churchh authorities set in motion a sequence of events, which resulted in
yett another public disputation.
Thee disputation in The Hague, however, should not be regarded
ass the inevitable outcome of the religious controversy involving Coornhert
andd the ministers. The States of Holland feared a new debate would give
risee to public dissatisfaction or worse; most delegates would have
preferredd the setting in motion of legal procedures against Coornhert. In
Februaryy 1583, the States agreed to a resolution by which they banned
Coornhert'ss writings, and also announced plans for a formal
investigationn of his work, including the much talked-of 'Examination'.
Suchh a course of action would have legitimised sanctions against
Coornhert.. However, the resolution remained was never implemented.
Thee ministers appealed to the States, but their efforts came to nothing.
Ass the summer wore on, the churchmen changed their tune. Ruefully,
theyy stated that the States had shamefully neglected their task of
safeguardingg the public church. Martyrs had given their lives in order to
establishh the true faith in The Netherlands, but now God's grace towards
thee Dutch people was being openly squandered. The ministers petitioned
forr a public debate with Coornhert, supervised by the States, in order to
provee to the world the soundness of their church and doctrine.
Inn the meantime, Adrianus Saravia (c.1532-1613) - a former
chaplainn to William of Orange - had taken up the post of minister in
Leiden.. This moderate 'Calvinist' joined the ranks of the Delft ministers
andd was to play a major part in the disputation in The Hague, where he
spokee on behalf of his colleagues. In October 1583 the States finally
agreedd to a proper colloquy, an 'open' debate in a public setting, far
removedd from the formal investigation they had previously envisaged.
Coornhertt had felt increasingly uncomfortable with the States'
impendingg sanctions against him. He put the government under
considerablee pressure to give up on their original plans, by threatening to
stayy away from the disputation altogether. Coornhert knew this would
seriouslyy discredit the States, as he trusted many would regard the States'
lackk of consideration towards him as an act of suppression. In the end,
however,, the ministers proved to be of decisive importance in enforcing
aa debate which did not predetermine a forthright condemnation of
Coornhert'ss views.
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Thee disputation in The Hague was organised on a grand scale.
Thee States of Holland commissioned no less than nineteen men to watch
overr the proceedings. Among them, the six members of the Supreme
Courtt (Hoge Raad) would in practice act as the States' most important
representatives.. The disputation took place in the Binnenhof — the
Dutchh seat of government up till the present day - where the official
quarterss of the Supreme Council could also be found. 'Various kinds of
people'' attended, though exact numbers are lacking. It is unlikely that
anyy of them were able to attend on a daily basis, as the disputation was a
ven'' lengthy one. Allowing for a lengthy break in November (when
Coornhert'ss wife suddenly fell ill), the disputation ran from 27 October
too 1 December 1583. Eleven days of intense debating, however, could
nott bring the argument to a conclusion.
Duringg the preliminary talks, Coornhert again clashed with the
States'' commissioners. He demanded his own notary to ensure a fair
reportt of the proceedings, and also asked for unlimited access to these
records.. In the end he was granted his personal notary. He could also
takee home the records of the day's proceedings, but had to promise
neverr to publish these without the States' prior consent. Under these
ver}'' tense circumstances, the disputation, in which Coornhert's
'Examination'' provided the status quaestionis, progressed slowly. Both
partiess referred to the principle of 'pertinentia', as they claimed the
argumentss used were inappropriate. The commissioners intervened
twice,, on the advice of the ministers, and by doing so drastically changed
thee course of the proceedings. Finally, Saravia spoke for four days in a
row.. Though Coornhert succeeded in thwarting many of Saravia's
strategies,, in the end the latter managed to push Coornhert to the side.
Saraviaa opted for an indirect approach, as he circumnavigated
contentiouss issues, and focused on interpretative differences of a
semanticc rather than theological kind. In doing so, he seems to have
harkedd back to the medieval ars obligatoria. According to this 'system' of
logicall argumentation, the opponens (in this case Saravia) should try to
cornerr his adversary by proposing divergent semantic readings of a
numberr of key terms in his defence. Coornhert, however, was not to be
caughtt out by Saravia's subtle argumentation, though he ran into trouble
nevertheless.. During the final stages of the debate, Saravia forced
Coornhertt into presenting a caricature of his views on justification. He
wass left no other option but to defend the absolute impossibility' of
attainingg salvation if not in a state of sinlessness. Bv driving Coornhert's
perfectibilistt to this extreme, Saravia could put forward a more 'humane'
vieww of human nature, which he coined in such a way as to correspond
too some of Coornhert's highly popular views on the subject. In so doing,
Saraviaa too proved himself a masterly rhetorician.
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Whenn Saravia had finished his argument, the States'
commissionerss announced the end of the debate. Coornhert was asked
too hand in a written reply to Saravia's final 'lecture', to which the
ministerss would react in turn. These papers would eventually be read out
inn public. Both parties complied, but the States decided against another
formall gathering in The Hague. Much to Coornhert's dismay, the States
consideredd the case closed.
Inn the winter of 1583/ 1584, the war against Spain seemed better served
withoutt yet another cosdy, time-consuming and hazardous disputation.
Thee Leiden and The Hague debates were both cancelled prematurely,
butt that does not disqualify them as objects of historical research. Quite
thee opposite, an analysis of these debates has proved instructive to our
understandingg of the political, religious and intellectual culture of late
sixteenth-centuryy Holland.
AA strong public church was considered vital to maintaining
concordd in society. For this reason, the States of Holland had hoped to
putt an end to Coornhert's criticism of the Dutch Reformed Church. His
waywardd behaviour was thought to affect the authority of both the
Reformedd Church and the secular government. Despite reservations, the
Statess permitted a number of Reformed ministers either publicly to
refutee Coornhert's teachings (Leiden) or to reach some sort of
arrangementt with him (The Hague). Government support of the
Reformedd Church proved the backbone of these illuminating
'disputationss by decree'.

STELLINGEN N

1.. De betekenis van de openbare godsdienstgesprekken in Leiden (1578)
enn Den Haag (1583) wordt in hoge mate bepaald door hun vorm.
2.. De veronderstelling dat de geloofsvrijheid die Coornhert
propageerde,, veelal aangeduid met moderne begrippen zoals
'tolerantie'' en Verdraagzaamheid', de inspiratiebron vormde voor de
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag, is onjuist.
3.. De Staten van Holland hebben de openbare besprekingen tussen
gereformeerdee predikanten en Coornhert eerder afgehouden dan
gestimuleerd. .
Contraa Gernt Voogt, Constraint on trial. Dirck Volckerts^. Coornhert and religious
freedom.freedom. Sixteenth century essays & studies LII (Kirksville 2000) 234.

4.. De volmaakbaarheidsidee is ten onrechte beschouwd als de kern van
Coornhertss theologie. In het gepolariseerde debat met gereformeerde
predikantenn raakte zijn perfectisme uitvergroot, waana het een
buitenproportioneell belang is toegekend.
Contraa B. Becker, 'Coornhert, de 16de eeuwsche apostel der volmaakbaarheid',
NAKGNAKG 19 (1926) 59-84.

5.. Het gangbare onderscheid tussen voorstanders van een 'smalle' en
'brede'' kerk in de late zestiende eeuw, is kunstmatig. De wijze waarop
gereformeerdee predikanten destijds het onderscheid tussen de
zichtbaree en onzichtbare kerk formuleerden, werpt een beter licht op
hunn ecclesiologie.
6.. De zestiende-eeuwse kerkhervorming in Holland volgde in
ïdeeënhistorischh opzicht geen Sonderweg. O m deze reden dient zij
steedss in Europees perspectief te worden bestudeerd.
7.. H.A. Oberman's waarschuwing voor de 'lineaire verleiding' in het
historischee métier valt niet vaak genoeg te herhalen.
Obermann stelde in zijn rede ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. A.H.
Heinekenn Prize (Amsterdam, 30 september 1996): 'The past is not a process but
thee - only partially known - course of events which creative historians illuminate
byy positing sequences, which allow us to remember and thus retrace the manifold
trailss to modernity'.
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