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Landss zaken 

Eenn inleidin g 

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 Vrij e 
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 hoe-
commissiess 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 hoe-
commissiess 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 . Koopmans, 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 vorm van de familienaam 'Kroese'. 
33 Koopmans, 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. 
55 Kuchlinus aan Crusius, 11 oktober 1579: 'Mi domine frater, quam care haec 
monstraa a magistratu superiori tolerantur'. Brieven uit onderscheidene kerkelijke archieven. 
).].).].  van Toorenenbergen ed., WMV , serie II I 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. De 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 Duke, Gillian Lewis 
ed.,, Calvinism in Europe, 1540-1620 (Cambridge 1994) 160-180, aldaar 180. 
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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), blijf t 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. 
Zij nn 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, hoc 
modoo facilius intricabit et suspendet.' Uneven uit onderscheidene kerkelijke archieven. H .Q. 
Janssenn en J.J. van Toorenenbergen ed., WMV , serie II I deel IV (Utrecht 1880). 
99 D.V. Coornhert, Wenken, waervan eenige noyt voor desen gedruct %yn (Amsterdam 1633). 
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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 
VII 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 Dooren ed., De nationale 
synodesynode te Middelburg (Middelburg 1981) 1-55. 
133 Commissie voor het godsdienstgesprek in Den Haag, NA , 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. 

155 Coornhert aan Nicolaas van der Laan, 4 januari 1583, D.V. Coornhert, Disputatie 
overover den Catechismus van Hejdelbergh, openbaerlyck voor den vokk ghehouden op 't Hof van 's 
Graven-hagheGraven-haghe in Hollandt, anno 1583 (Gouda 1617) 11. 
166 Pieter Bor, Nederlantscbe oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke oneenicbeyden II (Leiden 
1621)) boek 13, 82r-83r en boek 18, 35v-36v; P.C. Hooft, Xederlandsche historiën (3E 

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. 
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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 

188 D.V. Coornhert, Redene mijnder woorden houdende, dat die rootnsche kercke beter sij dan der 
gereformeerden.gereformeerden. UBA, Collectie Mennonitica, Hs XXVI I A 2312. 
11 D.V. Coornhert, Proeve vande Sederlantsche catechismo, omme te verstaen of die voortgecomen 
isis tvte godtijcke schrift, dan wt het menschelifcke vernuft ([Haarlem] 1582). 
"°° H. Bonger, Leven en werk van DA'. Coornhert (Amsterdam 1978) 83-118; Gerrit 
Voogt,, Constraint on trial. Dirck I 'olckerts^. Coornhert and religious freedom. Sixteenth 
centuryy essays & studies LI I (Kirksvill e 2000) 178-197. 
311 Zie p. 58. 
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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. 
Omm de gunst van het publiek te winnen, zetten zij ad hominem-
argumentenn 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 Wim Janse, T)e protestantse reformatie in de Nederlanden. Wendingen in de 
twintigste-eeuwsee historiografie' in: Jack de Mooij en Ineke Smit ed., balans van een 
eeuw.eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001 (Heerenveen 2002) 33-
49,, aldaar 38-44; Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, ' Introduction' in: Willem 
Frijhoff,, Embodied belief. Ten essajs on religious culture in Dutch history. Studies in Dutch 
religiouss history 1 (Hilversum 2002) 11-16, aldaar 15. 

Aureliuss Augustinus, Wat betekent de Bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en 
presentatie.presentatie. Jan den Boeften Ineke Sluiter ed. (Amsterdam 1999) 151. 
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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 

244 Alister McGrath, The intellectual origins of the European reformation (Oxford 1987) [172-
173]. . 
255 Voor een overzicht van de godsdienstgesprekken in Europa tijdens de Reformatie 
(inclusieff  een uitvoerige bibliografie): Irene Dingel, 'Religionsgesprache IV ' in: 
Gerhardd Muller ed., Theologische Realen^yklopadie XXVII I (Berlin/ New York 1997) 
654-681;; een beknopte introductie is te vinden bij Bernd Moeller, 'Disputat ions' in: 
OEROER I, 487-490. 
266 McGrath, The intellectual origins, 172-173. 
277 Bij gebrek aan Nederlandse studies over het fenomeen 'godsdienstgesprek' kan ter 
verhelderingg alleen Duitse literatuur worden aangedragen. De uiteenlopende 
semantischee duiding van begrippen als 'godsdienstgesprek', 'colloquium' en 
'disputatie'' wordt voor de Duitse geschiedschrijving helder uiteengezet in: Thomas 
Fuchs,, Konfession und Gesprdch. Typologie und Funktion der Religionsgesprache in der 
Reformations^eit.Reformations^eit. Norm und Struktur. Studiën zum sozialen Wandel in Mittelalter und 
frühenn Neuzeit 4 (Keulen 1995) 6-16. 
288 Marion Hollerbach, Das Religionsgesprach als Mittel der konfessionellen und politischen 
A.useinanderset%ungA.useinanderset%ung im Deutschland des 16. Jahrhunderts. Europaischen Hochschulschriften 
I I I ,, 65 (Frankfurt am Main 1982) 6-7. 
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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. 

299 Bernd Moeller, 'Zu den stadtischen Disputationen der frühen Reformation' in: 
Karl-Hermannn Kastner en Knut Wolfgang Nörr ed., Festschrift jiir  Martin Meckel %um 
sieb^igstensieb^igsten Geburtstag (Tubingen 1999) 179-195, aldaar 179. 
j00 Sommige historici reserveren deze benamingen voor (de leer van) predikanten die 
streefdenn naar een kleine, militante gereformeerde kerk ('smalle kerk'), die zich niet 
alss volkskerk ('brede kerk') wilde manifesteren. 
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