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HoofdstukHoofdstuk 2 

Ruimtee voor debat 

Eenn kwestie van tolerantie? 

Dee 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 lijk t 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 nog onder andere een bloemlezing uit het werk van 
Coornhert,, Weet of rust. Pro^a van Coornhert. Henk 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 door het 
Koninklij kk Oudheidkundig Genootschap 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 De 
Smeted.. (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 'libertijns-
erasmiaanse'' 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 Voor Bor en Brandt, zie p. 16; Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique II I (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 voor '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, 1584-
1984.1984. 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 vijfti g -
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 

Mennoo 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 Hooven 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, 'De 
Nederlandsee verdraagzaamheid door 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 Kossmann, '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 

266 E.H. Kossmann, 'Het probleem van de vrijheid in de zeventiende-eeuwse 
Nederlandsee Republiek' in: Idem, Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis 
(Amsterdamm 1995) 63-86, aldaar 79-80. 
2121 Bijv. James D. Tracv, 'Erasmus, Coornhert and the acceptance of religious disunity 
inn the body politic: a Low Countries tradition?' in: C. Berkvens-Stevelinck, J. Israel en 
G.H.M.. Posthumus Meyjes ed., The emergence of tolerance in the Dutch Republic (Leiden 
1997)) 49-62, aldaar 50. Tracy brengt Coornhert in verband met een uitgekristalliseerd 
tolerantieconceptt ('a more fully developed not ion of toleration') dat ruimte schiep 
voorr een principieel onderbouwde godsdienstige pluriformiteit ('a principled and 
explicitt coexistence'). 
288 Bonger wijst veelvuldig op de overeenkomst met het werk van Castellio. H. 
Bonger,, De motivering van de godsdienstvrijheid, passim. 
299 Wiebe Bergsma, Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en 
strijderstrijder voor verdraagzaamheid verdraagzaamheid (Meppel 1983) 95-105. 
100 Voogt, Constraint on trial, 195. 
311 Abels, 'Tussen gewetensvrijheid en kerkelijke dwang', 300. 
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enn Reformatie'.32 De 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. 

All ee consensus ten spijt, in de geschiedschrijving - nationaal en 
internationaall  — lijk t 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. Moment 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 'monoloog van 
Dir kk Volckertsz Coornhert' waarin het gedachtegoed van diens tegenstanders geen 
rechtt werd gedaan. W. Nijenhuis, 'Een monoloog 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, 'Humanism and Reform movements' in: Anthony 
Goodmann en Angus McKay ed., The impact of humanism on Western Europe (Londen 
1990)) 23-42; Nicolette Mout, 'Erasmianischer Humanismus und reformierter 
Protestantismuss zur Zeit a Lascos' in: Cristoph Strohm ed., Johannes a Lasco (1499-
1560).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 proport ion 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. RGP, Kleine serie nr. 25 
(Denn Haag 1928); Idem, 'Coornhert: de 16e eeuwse apostel der volmaakbaarheid', 
XAKGXAKG 19 (1926) 59-84. 
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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 was39 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. 

366 L.A. Langeraad, 'Coornhert' in: BWTG II , 247, gecit: Berkvens-Stevelinck, 
'Coornhert,, een eigenzinnig theoloog', 30. Berkvens-Stevelinck spreekt haar 
instemmingg uit met deze karakterisering van Coornhert. 
377 'Coornhert était Ie plus fécond des écrivains néerlandais du seizième siècle'. B. 
Becker,, 'Sébastien Castellion et Thierry Coornhert' in: J. van der Woude ed., Studia 
bibiiographicabibiiographica in honorem Herman de la Fontaine \rerwey (Amsterdam 1966) 11-25, aldaar 
11. . 
388 Andrew Pettegree, T he politics of toleration in the Free Netherlands, 1572-1620' 
in:: Ole Peter Grell en Bob Scribner ed., Tolerance and intolerance in the European 
^formation^formation (Cambridge 1996) 182-198, aldaar 198. 
399 W. Bergsma, ' "Godt alleen mach die ziele dooden". Coornhert en de 
godsdienstpolitiek'' in: Dirck Volckerts^oon Coornhert. Dwars maar recht, 32-43, aldaar 43. 
400 Bonger, lieven en werk, 119-120. Bonger maakt het de lezer lastig onderscheid te 
makenn tussen de afzonderlijke traktaten van Coornhert. In zijn notenapparaat 
verwijstt hij vrijwel uitsluitend naar de folionummers in de Wenken. Daardoor wordt 
dee indruk versterkt dat het oeuvre van Coornhert één geheel vormt zonder enige 
ontwikkeling. . 
411 Israel, The Dutch Republic, 111. 
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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'. . 
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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 

455 Israel, The Dutch 'Republic, 98; Voogt, Constraint on trial, 233. 
466 Bonger, De motivering van de godsdienstvrijheid, 107-122. Voor een kort overzicht van 
Coornhertss diverse argumentatie ten gunste van de geloofs- en gewetensvrijheid: 
Bergsma,, ' "Godt alleen mach die 2iele dooden'", 32-43. 
477 Becker, 'Sébastien Castellion et Thierry Coornhert '; Guggisberg, Sebastian Castellio 
1515-1563,1515-1563, 270-277. 
488 Guggisberg onderscheidt drie hoofdthema's in het polemische werk van Castellio: 
hett vertalen van de bijbel, het probleem van het ketterdoden en de predestinatieleer 
vann Calvïjn. Guggisberg, Sebastian Castellio 1515-1563, 237. 
499 Mario Turchetti, 'Religious concord and political tolerance in sixteenth- and 
seventeenth-centuryy France', Sixteenth Century Journal'XXII  (1991) 15-25, aldaar 20. 
500 P. Thoenes, 'Holland, humanisme en burgercultuur' in: P.B. Cliteur en W. van 
Doorenn ed., Geschiedenis van het humanisme. Hoofdfiguren uit de humanistische traditie 
(Amsterdamm 1991) 267-288, aldaar 280-282. 
511 Dirck Volckertsz. Coornhert, Op %pek naar het hoogste goed. H. Bonger ed. (Baarn 
1987)) 35-36. 
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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 
naarr een specifieke groep denkers, maar naar een denktrant waarin de godsdienstige 
eenheidd ondergeschikt wordt gemaakt aan het behoud van de vrede. Zie Edmond M. 
Beame,, 'The politiques and the historians'', Journalof'the history of ideas 54 (1993) 355-
379. . 

Naarr aanleiding van Mario Turchetti, 'Une question mal posée: Erasme et la 
tolerance.. L'idée de sygkatabasis', Bibliotbèque düumanisme et Renaissance LUI (1991) 
379-395.. Ook Erasmus' denkbeelden over tolerantie zijn op anachronistische wijze 
geduid.. Bij zijn keuze voor de zinsnede 'une question mal posée' heeft Turchetti zich 
latenn inspireren door L. Febvre, 'Une question mal posée. Les origines de la Réforme 
francaisee et Ie problème general des causes de la Réforme', Revue historique CLXI 
(1929)) 1-73. 

Turchetti,, 'Une question mal posée', 381-382. Met dit onderscheid varieert 
Turchettii  op de tegenstelling tussen 'concorde' versus 'tolerance' die hij eerder in een 
baanbrekendd artikel als volgt verwoordde: 'la concorde mise sur 1'unité de la foi, la 
tolerancee legitime la rupture de cette unite'. Turchetti ijverde destijds voor een 
herijkingg van het historiografische debat over het vroegmoderne tolerantiedenken. 
Marioo Turchetti, ' "Concorde ou tolerance?" de 1562 a 1598', Revue historique 
CCLXXI VV (1985) 341-355, aldaar 342 en 355. 
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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 als 
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.. De 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 

555 H.R. Guggisberg, T he defense of religious toleration and religious liberty in early 
modernn Europe: arguments, pressures and some consequences', History of European 
IdeasIdeas 4 (1983) 35-50, aldaar 36-37. 
100 G.H.M. Posthumus Mevjes, 'Protestant irenicism in the sixteenth and seventeenth 
centuries'' in: David Loades ed., The end of strife (Edinburgh 1984) 77-93, aldaar 82-84. 
577 Hans Rudolf Guggisberg, 'Tolerance' in: OER 4, 160-163, aldaar 160. 
588 D.V. Coornhert, Tafel vanderghelovigen justificatie ofte rechtvaerdichwordinge in Christo Jesu 
(Haarlemm 1582) 2v. 
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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? Om 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. All e 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 

599 Zie p. 96-97. 
600 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
611 Ibidem. 
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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 

622 Kossmann, 'Het probleem van de vrijheid in de zeventiende-eeuwse Nederlandse 
Republiek',, 63-86. Dit betreft een vertaling en bewerking van: Idem, 'Freedom in 
seventeenth-centuryy Dutch thought and practice' in: J.L. Israel ed., The Angk-Dutch 
momentmoment (Cambridge 1991) 281-298. 
633 Vgl. W.R.E. Velema, 'Het Nederlandse vrijheidsbegrip. Ter inleiding' in: E.O.G. 
Haitsmaa Muiier ed., Vrijheid. 'Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Reeks 
Nederlandsee begripsgeschiedenis II (Amsterdam 1999) 1-10, aldaar 5-6; Martin van 
Gelderen,, 'De Nederlandse Opstand (1555-1610): van 'vrijheden' naar 'oude vrijheid' 
enn de 'vrijheid der conscientien" in; Haitsma Muiier ed., I rrijheid, 27-52, aldaar 35-36, 
39-42. . 
644 Kossmann, 'Het probleem van de vrijheid', 85. 
655 H.A. Enno van Gelder, Vrijheid en onvrijheid in in de Republiek. Geschiedenis der vrijheid van 
drukpersdrukpers en godsdienst van 1572 tot 1789 (Haarlem 1947); Idem, Getemperde vrijheid. Een 
verhandelingverhandeling over de verhouding van kerk en staat in de Republiek der I rerenigde A ederlanden en 
dede vrijheid van meningsuiting in %ake godsdienst, drukpers en onderwijs gedurende de 17 eeuw 
(Groningenn 1972). 
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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 

Israel,, The Dutch Republic, 372. 
Pollmann,, Religious choice, 200. 
Vann Deursen, Bavianen en slijkgeu^en, 14. 
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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 historisering75, relativering76 en verdere 

699 Pollmann, Religious choice, 7-12. 
700 Ole Peter Grell en Bob Scnbner ed., Tolerance and intolerance in the European 

ReformationReformation (Cambridge 1996). 
711 Ole Peter Grell, ' Introduction', 12. 
722 Heiko A. Oberman, T he travail of tolerance: containing chaos in early modern 

Europe'' in: Grell en Scibner ed., Tolerance and intolerance, 13-31, aldaar 13-14. 
7jj Oberman, T he travail of tolerance', 29-31. 
744 C. Berkvens-Stevelinck, J. Israel en G.H.M. Posthumus Meyjes ed., The emergence of 

tolerancetolerance in the Dutch Republic (Leiden 1997). 
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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 lijk t 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 lijk t 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, 'The intellectual debate about toleration in the Dutch Republic' in: 
Berkvens-Stevelinck,, Israel en Posthumus Meyjes ed., The emergence of tolerance, 3-36. 

M.E.H.N.. Mout, 'Limit s and debates: a comparative view of Dutch 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, Tolerance 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 Posthumus 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 modern Dutch historiography' 
in:: M.E.H.N. Mout, H. Smolinsky en j . Trapman ed., Erasmianism: Idea and reality. 
KNA 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). 
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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, blijf t de denkwereld van de 
zestiende-eeuwerr afgegrendeld voor de historicus. Immers, achter de 
diffusee term 'tolerantie' gaan ook theologische denkbeelden schuil. De 
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 blijk t 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 Ronnie Po-Chia Hsia, ' Introduction' in: Hsia en Van Nierop ed., Calvinism and 
religiousreligious toleration, 1-7. 
""  Ibidem, 2-3. 
844 Hsia sluit zijn introductie af met de zin: 'By delineating the structures of toleration 
andd by probing its limits, we can come to appreciate even more the achievements of 
aa pragmatic and unsystematic arrangement that gave lustre to the Dutch Golden 
Age'.. Ibidem, 7. 
855 Benjamin J. Kaplan, ' "Dutch" religious tolerance: celebration and revision' in: Hsia 
enn Van Nierop ed., Calvinism and religious toleration, 8-26. 
866 Kaplan, ' "Dutch" religious tolerance', 25-26. 
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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 

Dee 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 

Hildee de Ridder-Symoens ed., A history ojthe university in 'Europe II , Universities in early 
modernmodern Europe (Cambridge 1996) 345; de Leidse universiteit voegde zich naar het 
algemenee patroon: Willem Otterspeer, Groepsportret met dame I, Het bolwerk van de 
vrijheid.vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672 (Amsterdam 2000) 236-238; Hollerbach, Das 
Keligiotisgesprdch,Keligiotisgesprdch, 8-13. 
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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 

888 D.V. Coornhert, Brieven-boeck, in: Wenken III , brief LXXIV , 130v. 
899 Anthony Kenny en Jan Pinborg, 'Medieval philosophical literature' in: CHLMP, 
11-44,, aldaar 21-22, 27-29. 
900 Tertullianus, De praescriptione haereticorum, CCSL 1, 21, gecit.: G.R. Evans, Getting it 
wrung.wrung. The medieval epistemology of error. Studiën und Texte zur G eiste sgeschichte des 
Mittelalterss LXII I (Leiden 1998) 102. 
911 Hollerbach, Das Religionsgesprdch, 259. Over het proces van confessionalisering: 
Heinzz Schilling, 'Confessional Europe' in: Thomas A. Brady jr., Heiko A. Oberman 
enn James D. Tracy ed., Handbook of European history 1400-1600 II , I Isons, programs, and 
outcomesoutcomes (Leiden 1995) 641-681. 
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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 

Thomass Fuchs spreekt in dit verband over een 'strukturelle Unfahigkeit zum 
Kompromiss'.. Hij acht de academische disputeervorm onverenigbaar met het streven 
naarr een schikking of oplossing van een theologisch meningsverschil. Fuchs, 
KonfessionKonfession und Gesprach, 500. 
9jj Ibidem, 1. 
44 L.M. de Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing (Assen/ Amsterdam 
1977)) 129. 
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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. De 
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. De 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. 

955 Kennv en Pinborg, 'Medieval philosophical literature' in: CHLAIP, 21-22. 
966 G.R. Evans, Problems of authority in the Reformation debates (Cambridge 1992) 102. 
977 Kenny en Pinborg, 'Medieval philosophical literature' in: CHLMP, 26-27; Eleonore 
Stumpp en Paul Vincent Spade, 'Obligations' in: CHLMP, 315-341. 
988 I. Angelelli, T he techniques of disputation in the history of logic', The Journal of 
PhilosophyPhilosophy 67 (1970) 800-815. 
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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 

999 Alexander Broadie, Introduction to medieval logic (Oxford 1987) 171-190. 
Evans,, Problems of authority, 88. 

1011 J.S. Bray, Theodore Beta's doctrine of predestination (Nieuwkoop 1975) 119-136; A.E. 
McGrath,, A life of John Calvin. A study in the shaping of western culture (Oxford 1990) 208-
218. . 
1022 McGrath, The intellectual origins, 69-121; Willem J. van Asselt, 'Protestant 
scholasticism:: some methodological considerations in the study of its development', 
XAKGXAKG 81 (2001) 265-274, aldaar 266-267. 

Richardd A. Muller, The unaccommodated Calvin. Studies in the foundation of a theological 
traditiontradition (Oxford 2000). 
1044 Lisa Jardine, 'Humanistic logic' in: CHRP, 173-198, aldaar 173-176. 



76 6 

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 

1055 M. Spies, 'Rhetorica: strategie' in: M. Spies en K. Meerhoff, Rhetorica: strategie en 
creativiteitcreativiteit (Amsterdam 1993) 5-21, aldaar 11. 
1066 M Spies, 'Rhetoric and civic harmony in the Dutch Republic of the late sixteenth 
andd early seventeenth century' in: Peter L. Oesterreich and Thomas O. Sloane, 
RhetoricaRhetorica movet. Studies in historical and modern rhetoric in honour ofHeinrich F. Plett (Leiden 
1999)) 57-72, aldaar 60. 
1077 Spies, 'Rhetorica: strategie', 9-10. 
1088 A.C.G. Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van D. V. Coornhert (1522-1590) als 
middelenmiddelen tot het geven van morele instructie (Hilversum 1994). 
1099 Brian Vickers, In defence ojrhetoric (Oxford 1988) 281-285. 
1100 John Bossy spreekt over de op klassieke leest geschoeide retorica van de zestiende 
eeuww als 'a model of communication between God and man'. Aan de kerkdienaren 
kwamm de taak toe de welsprekendheid Gods door middel van de preek, als 'het 
levendee Woord ', over te brengen op de gemeente. John Bossy, Christianity in the Wfest 
1400-17001400-1700 (Oxford 1985) 98. 
1111 Voor een uitvoerig overzicht voor de ontwikkelingen in de eerste helft van de 
zestiendee eeuw: Olivier Millet , 'La Ré forme protestante et la rhétonque (circa 1520-
1550)'' in: Mare Fumaroli ed., Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne, 1450-1950 
(Parijss 1999) 259-312. 
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openbaarr gevoerd. Met andere woorden: theologische debatten 
ontwikkeldenn zich tot godsdienstgesprekken. 

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. 
Dee 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' 

n""  Hollerbach, Das Religionsgesprcich, 1-2. 
Voorr een heldere samenvatting zie: Dingel, 'Religionsgesprache IV' , 656-657. 

44 Hollerbach, Das Religionsgespracb, 32-44. 
1155 Ibidem, 44-45. 
1166 Ibidem, 46. 
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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 

1177 Moeller, 'Zu den stadtischen Disputationen', 179. 
1188 Heiko Augustinus Oberman, Werden und Wertung der Reformation (Tubingen 1977) 
241-255;; McGrath, The intellectual origins, 43-44. 
1199 Hollerbach, Das Religionsgesprdcb, 259. 
1200 Ibidem, 108-184. Zie ook Vincent Pfhür, 'Die Einigung bei den 
Religionsgesprachenn von Worms und Regensburg 1540/ 41 eine Tauschung?' in: 
Gerhardd Muller ed., Die Religionsgesprdche der Keformationst^eit. Schriften des Vereins fur 
Reformationsgeschichtee 191 (Gütersloh 1980) 55-88. 
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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. De 
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. 
Di tt 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 

Dee besprekingen over de godsdienst in Augsburg maken geen onderdeel uit van 
dee officiële acta van deze rijksdag. Herbert Immenkötter, 'Reichstag und Konzil. Zur 
Deutungg der Religionsgesprache der Augsburger Reichstag 1530' in: Muller ed., Die 
Religionsgesprache,Religionsgesprache, 7-19, aldaar 9. De gang van zaken op de overige rijksdagen wordt 
helderr uiteengezet in C. Augustijn, De godsdienstgesprekken tussen rooms-katholieken en 
protestantenprotestanten van 1538 tot 1541. Verhandelingen rakende den natuurlijken en 
geopenbaardenn godsdienst uitgegeven door Teylers Godgeleerd Genootschap, 
Nieuwee serie nr. 30 (Haarlem 1967). 
1222 Peter Matheson, Cardinal Contarini at Regensburg (Oxford 1972). 
' JJ Alain Dufour, 'Das Religionsgesprach von Poissy. Hofmungen der Reformierten 

undd der "Moyenneurs"' in: Muller ed., Die Religionsgesprache, 117-126, aldaar 117-119. 
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pijnlijk ee 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 II I 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. Di t 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 

1244 Dingel, 'Religionsgesprache IV' , 662-663; Donald Nugent, 'Colloquy of Poissy' in: 
OERR 3, 281-282. 
1255 Hollerbach, Das Religionsgesprdch, 229. 
1266 De acta van dit godsdienstgesprek verschenen in druk: Protocol, dat is: alle handelinge 
derder tsamensprekinghe tot Franckenthal [...]  gehouden metten gemn diemen wederdoopers noemet 
(vert,, uit het Duits; 2.p. 1571). 
1277 S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de 
NederlandenNederlanden 1531-1675 (Hilversum 2000) 367-369. Over Acronius: BWTGN I, 29-38 
enn Lexicon II , 15-18. 
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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 collega-
historicuss 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 

ProtocolProtocol dat is, de gantsche handelinge handelinge des ghesprecx ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, 
tusschentusschen Ruardum Acronium dienaer des Godlijcken woords ter eenre, ende Peeter van Geulen 
dienaerdienaer bij de mennisten ofte wederdooperen ter ander sijden (Franeker 1597) 1-3. 

Zijl ss tra, Om de ware gemeente, 369. 
Mullerr ed., Die Religionsgesprdcbe der Reformations^eit, 153-157. 

1311 Ot to Scheib, Die Reformationsdiskussionen in der Hansestadt Hamburg 1522-1528. Zur 
StrukturStruktur und Problematik der Religionsgesprache. Reformationsgeschichtliche Studiën und 
Textee 112 (Munster 1976) 'Vorwort '. 
13~~ Moeller, 'Zu den stadtischen Disputationen', 189-190. Zie verder Scheib, Die 
ReformationsdiskussionenReformationsdiskussionen in der Hansestadt Hamburg 1522-1528, 97-105. 

Moeller,, 'Zu den stadtischen Disputationen', 189-190. 
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Statenn beducht waren voor nieuwigheden. De 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 blijf t 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. Di t 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 

Dee 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 Den 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 op de 
theologischee achtergrond van de debatten en de gehanteerde argumentatiestructuur. 
Haarr studie maakt duidelijk dat een inhoudelijke analyse onontbeerlijk is voor een 
goedd begnp 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). 



pfSfSP^HV yy >." '«v^m^pmsm^ f̂f̂ 1 wnvw  *w# ^^'^ 11 .IL. i JkJ(l -yit.  sjlf-J, , - « -It nVf l mi l l .WJ l 
I-^SF--

a^aa**-^ -- ÉÉIiiajikiiiiiii i pi iudÉÜdUÜUkdÜi i i 


