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HoofdstukHoofdstuk 3 

Dee kwestie-Coornhert (I ) 

Vann briefwisseling tot godsdienstgesprek 

Thomass Tiliu s 

Inn het voorjaar van 1577 was Thomas Tilius1 in Haarlem de juiste man 
opp de juiste plaats. Deze Delftse predikant, voormalig abt van de Sint-
Bernardusabdijj  bij Antwerpen, had tien jaar eerder voor de Reformatie 
gekozenn en leek vanwege deze achtergrond de geschiktste predikant om 
dee opbouw van een gereformeerde kerk in het katholieke bolwerk 
Haarlemm in gang te zetten. Dit was een lastige taak die Oranje bewust 
toebedeeldee aan een zwaargewicht onder de gereformeerde predikanten 
inn Holland. 

Doorr de ratificatie van het Satisfactieverdrag met de prins van 
Oranjee op 1 maart 1577 trad Haarlem toe tot de Pacificatie van Gent. 
Vann meer onmiddellijke betekenis was het feit dat de stad nu 
vertegenwoordigdd was in de Staten van Holland en haar jarenlange 
isolementt als koningsgezinde enclave moest opgeven.2 Het 
Satisfactieverdragg bepaalde dat de overgrote katholieke meerderheid in 
Haarlemm het recht behield op openbare godsdienstuitoefening. Daarnaast 
werdd op last van Oranje en de Staten één kerk ontruimd voor de 
gereformeerdee eredienst. Vanuit deze Bakenesserkerk moest Tilius zijn 
werkk in Haarlem organiseren. Schoorvoetend waren de Haarlemmers bij 
hunn overgang naar de Pacificatie, en de facto aansluiting bij de opstandige 
gewestenn Holland en Zeeland, met deze gang van zaken akkoord gegaan. 
Oranjess wil was wet, maar dat betekende niet dat Tilius en de zijnen 
kondenn rekenen op een warm onthaal. 

Jokee Spaans duidt de gespannen verhoudingen binnen Haarlem 
alss 'gewapende' religievrede.3 Strikt genomen is deze benaming op zijn 
plaatss omdat de katholieken en gereformeerden in de stad gelijke rechten 
werdd toegekend. Veelal bevestigden godsdienstvredes echter een 
bepaaldee status quoy en bestendigden zij de godsdienstige verdeeldheid.4 

11 X X B I f ' I I , 1433-1436; Biografisch lexicon V, 502-503. 
""  Voor deze 'overgang bij Satisfactie': Spaans, Haarlem na de reformatie, 49-52. 
33 Ibidem, 49. 

Tee denken valt aan de religievredes die Oranje voorstelde in onder andere Brussel 
(septemberr 1578) en Mechelen (oktober 1578). De Prins wilde zowel de katholieken 
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Datt was in Haarlem niet het geval, want het aantal gereformeerden was 
vóórr de overgang zeer gering geweest. De openstelling van één kerk voor 
dee gereformeerde eredienst was dan ook bedoeld als tegenwicht tegen 
hett oppermachtige katholieke machtsblok in de stad. J.J. Woltjer en K.W. 
Swartt beklemtonen dat Haarlem op basis van de Satisfactie katholiek 
bleeff  en vermijden de term 'religievrede'.5 Dit geeft een realistischer 
beeldd van de toestand in Haarlem. De toekenning van één kerk aan de 
gereformeerdenn moet in de visie van deze auteurs worden beschouwd als 
eenn politieke manoeuvre van Oranje, hetgeen Spaans overigens beaamt.6 

Tilius'' lastige taak werd aanzienlijk bemoeilijkt door de 
tegenwerkingg van Coornhert, die vanaf eind maart 1577 in Haarlem zijn 
stemm liet horen. De controverse tussen beide mannen kwam tot 
ontwikkelingg in een stad die lange tijd koningsgezind en welhaast 
uitsluitendd katholiek was geweest. De Haarlemmers liepen nog niet warm 
voorr de zaak van de Opstand. Tilius wantrouwde de Haarlemse 
bevolking,, maar van de katholieke voormannen meende hij weinig te 
vrezenn te hebben. Na een kort onderhoud met onder andere de 
plaatsvervangendee bisschop van Haarlem stelde Tilius vast dat van deze 
mannenn geen scherpzinnige kritiek te venvachten viel.7 Het omgekeerde 
goldd voor Coornhert, die bekend stond als verbaal zeer begaafd. 
Bovendienn zette hij zijn mening op papier. Sinds jaar en dag circuleerde 
drukwerkk waarin hij zijn kritiek op de gereformeerde kerk onder 
woordenn bracht.8 

Dee vraag is nu in hoeverre Tilius' controverse met Coornhert, die 
zijnn beslag kreeg in een uitvoerige briefwisseling, moet worden geduid als 
eenn zuiver Haarlemse aangelegenheid. Tilius zelf beschouwde de kwestie-
Coornhertt als een algemeen probleem voor de kerk, die ook predikanten 

alss de gereformeerden in deze steden godsdienstvrijheid garanderen. Di t werd 
eveneenss bepleit in twee verzoekschriften van de Prins aan de landvoogd en de Raad 
vann State in de zomer van 1578. Israel, The Dutch Republic, 195; M.E.H.N. Mout, 'Het 
intellectuelee milieu van Willem van Oranje', BMGN 99 (1984) 596-625, aldaar 612. 
55 J.J. Woltjer, 'Het Noorden en de Pacificatie van Gent' in: Opstand en pacificatie pacificatie in de 
LageLage Landen. Bijdrage tot tot de studie van de Pacificatie van Gent (Gent 1976) 79-98, aldaar 84-
85;; K.W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584. R.P. Fagel, 
M.E.H.N.. Mout en H.F.K. van Nierop ed. p en Haag 1994) 115. 
66 Spaans, Haarlem na de reformatie, 50. 
77 Tiliu s aan Crusius, 24 maart 1577, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 43: 'Vides hos 
hominess nihil sacrarum literarum neque bonorum authorum legisse'. 
88 Het meest uitvoerige theologische traktaat van Coornhert tot dan toe betrof zijn 
TT rande toelatinghe ende decrete Godes bedenckinghe of de heylighe Schrift ooc in hout sulcx als 
meestersmeesters Iohan Calvijn ende Theodore Besa daer van keren uit 1572. Coornhert liet dit anti-
gereformeerdee geschrift drukken in Altena tijdens zijn ballingschap in Emden met 
hett oog op verspreiding in de Nederlanden. 
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buitenn Haarlem aanging. Hij speelde de kwestie door aan zijn Delftse 
collega'ss Crusius en Donteclock, waarbij hij tevens de hulp wilde 
inroepenn van de hofpredikant Jean Taffin (1529-1602)9 en de Leidse 
hoogleraarr Guillaume de Feugueray (P-1613)10. Deze handelswijze was 
niett meer dan logisch gezien de aanval die Coornhert had gelanceerd. 
Dezee was niet gericht geweest tegen de lokale gereformeerde gemeente 
inn Haarlem of elders, maar betrof alle kerken die de gereformeerde leer — 
zoalss geformuleerd in de geschriften van Calvijn en Beza -
verkondigden.. Uitdrukkelijk wees Coornhert op de algemene strekking 
vann zijn betoog.11 

Di tt neemt niet weg dat de kwestie-Coornhert juist in Haarlem tot 
levenn kwam. Ook al was sprake van een algemene zaak, het is toch de 
moeitee waard Tilius' positie in Haarlem van dichterbij te bezien. Ten 
eerstee was in deze stad zichtbaar wat in andere Hollandse steden 
verborgenn bleef, namelijk dat de gereformeerden een uiterst kleine 
minderheidd vormden. Tilius' besef een kwetsbare kerk te 
vertegenwoordigenn laat zich moeiteloos vertalen naar de leefwereld van 
collegapredikantenn in andere steden. Ten tweede blijkt uit de 
bevindingenn van Tilius waarin de kwetsbaarheid van de gereformeerde 
kerk,, in Haarlem en elders, voornamelijk was gelegen. Tilius opereerde in 
eenn wereld waarin de werkelijkheid mede werd vormgegeven door roddel 
en,, erger nog, kwaadsprekerij. Voortdurend moest de predikant het 
hoofdd bieden aan allerhande geruchten waarin over de gereformeerde 
kerkk in ongunstige zin werd bericht. Ook Coornhert bestookte hem in 
eerstee instantie op indirecte wijze, door 'praatjes' te beginnen op straat. 
Tiliuss liet dit niet onbeantwoord. In zijn talrijke brieven probeerde hij op 
zijnzijn beurt 'goed nieuws' de wereld in te brengen. 

Dee correspondentie van Tilius werpt niet alleen licht op de status 
vann de gereformeerde kerk, maar geeft ook inzicht in de manier waarop 
godsdienstgesprekkenn in deze periode van de grond kwamen. Tilius 

99 NNB1TX, 1011-1012; Biografisch Lexicon IV , 412-414; C. Boer, Hojprvdikers van prins 
W'illemW'illem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers (Den Haag 1952) 8-30, 43-53, 
154-174. . 
100 NNBWlli, 398-402; BWPGXIII,  49-51; Otterspeer, Groepsportret I, 65. 

D.. V. Coornhert, Redene mijnder woorden houdende, dat die roomsche kercke beter sij dan der 
gereformeerdengereformeerden (kopie in handschrift Coornhert), UBA, Collectie Mennonitica, inv. nr. 
Hs.. XXVI I A 2312, f. 1: ' [...] metten name ghereformeerde kercke, en mevne ick 
niett de kercke tot Haerlem, Delft, Leiden, ofte andere bvsondere kercken, maer alle 
kerckenn wekker leeraren de Geneefsche, ofte calviniaensche, oock besanische leere 
endee schriften voor de ware leere achten'. Deze brief is opgenomen in J.G. de I loop 
Scheffer,, Inventaris der archiefstukken berustende bij de vereenigde doopsgezinde gemeente te 
AmsterdamAmsterdam I, Archief betreffende de doopsgezinden in 't algemeen (Amsterdam 1883) inv. nr. 
2312. . 



88 8 

betoondee zich een gioot voorvechter van het disputeren. Hij stak veel 
tijdd en moeite in de verwezenlijking van een godsdiensgesprek in 
Woerden,, ook na zijn verhuizing naar Haarlem. Hierbij moest hij 
weerstandd bieden aan een wijdverbreide — en door Oranje 
verpersoonlijktee - overtuiging dat theologische debatten bovenal de 
openbaree rust en orde in gevaar brachten. Tilius zou echter volharden in 
zijnn streven naar een godsdienstgesprek met de Woerdense lutheranen. 
Ookk in dit opzicht schetsen de Haarlemse beslommeringen van Tilius 
eenn betekenisvolle achtergrond voor het conflict met Coornhert. 

Dee Haarlemmers beleden hun katholieke geloof openlijk en met verve. 
Zijj  hadden Tilius bij zijn aankomst in de stad versteld doen staan. Op 24 
maartt 1577 schreef Tilius zijn Delftse collega Crusius, die hij met grote 
regelmaatt brieven stuurde, over zijn ervaringen. De aanwezigheid van 
voornamelijkk katholieken kan hem niet hebben verbaasd, maar de aard 
vann hun geloofspraktijk ging zijn stoutste verwachtingen te boven. Velen 
beschiktenn over huisaltaren en de stad kende een levendige 
sacramentsdevotie.. Volgens Tilius noemden de inwoners zich 
sacramentariërs122 en waren zij 'driewerf, vierwerf paaps'.13 Hier heerste 
eenn uiterst zorgwekkende ordeloosheid, die Tilius aanleiding gaf in een 
brieff  aan Crusius troost te zoeken in het verhaal van de toren van Babel. 
Ookk dit Hollands Babel zou weldra instorten, betoogde Tilius. 

Tijdenss de overgang naar de Pacificatie waren de gereformeerden 
inn Haarlem klein in aantal geweest.15 Toch was Tilius in zijn brieven aan 
Crusiuss optimistisch gestemd over de snelle aanwas van zijn gemeente. 
Tckk dancke den Heere onzen Godt, dat Hij ons meer volcx ter 
predicatiënn is gevende dan wij vermeynt hadden; want wij heden veel 
volcxx gehadt hebben door Godes genade, ende alle dingen gaen wel toe', 
schreeff  hij op 27 maart 1577.16 In hoeverre hij overdreef, valt moeilijk te 
beoordelen.. Wel blijkt uit dezelfde brief dat Tilius grote waarde hechtte 

122 In de historiografie van de Reformatie kent het begrip 'sacramentariër' veelal een 
tegengesteldee betekenis. Ook in de zestiende eeuw was Tilius' gebruik van de term 
minderr gangbaar. Vgl. J. Trapman, T e róle des "sacramentaires" des origines de la 
Réformee jusqu'en 1530 aux Pays-Bas', NAKG 63 (1983) 1-24. 
133 Tilius aan Crusius, 24 maart 1577, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 43: 'Vix credas 
quoo recederint hic cives. Singulae fere domus (quod nusquam hactenus vidi) suas 
habentt imagines, nempe Ciborii, ut vocant, quo deus eorum panaceus gestatur, quo 
declarentt se Sacramentarios esse et terque quaterque papistas'. 
144 Tilius aan Crusius, 1 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 127: '[...] et statim 
concidett tam splendide exaedificata turris Babel'. 
155 )oke Spaans, Haarlem na de reformatie, 50. 
166 Tilius aan Crusius, 27 maart 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 123. 
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aann een gunstige beeldvorming. Crusius kreeg opdracht onmiddellijk Van 
derr Mijl e en Cornelis de Coninck (P-1582)17, raadsheren in het Hof van 
Hollandd en vertrouwelingen van Oranje, op de hoogte te brengen van 
hett goede nieuws. Ook moest dringend een volgend succes worden 
afgedwongen.. Tilius spoorde Crusius aan Delftse lidmaten met Pasen 
naarr Haarlem te sturen om aldaar het Avondmaal te vieren. Ook 
moestenn uitgeweken gelovigen uit Amsterdam en Haarlem worden 
aangespoordd de2e dienst bij te wonen.18 Op 11 april kon opnieuw een 
positieff  bericht naar Delft uitgaan: met Pasen hadden 27 Haarlemse 
lidmatenn aan het avondmaal deelgenomen en waren er 102 participanten 
vann buiten de stad geteld.19 

Dezee tijdingen kunnen niet verhullen dat het werk in Haarlem 
Tiliuss zwaar viel. Zo was daar onder andere Coornhert, en velen van zijn 
soort,, die er met de katholieken op uit waren de kerk te laten verdwijnen 
off  in ieder geval verdeeldheid te zaaien. In augustus 1577 stelde Tilius 
nuchterr vast dat zijn beoogde opvolger van goeden huize diende te zijn.20 

Ookk schreef hij aan Crusius over de geruchten die in Haarlem de ronde 
deden.. Er zouden maar vij f personen zijn komen opdagen bij de 
gereformeerdee eredienst en Tilius zelf zou er reeds de brui aan hebben 
gegeven.. Het verhaal wilde dat Oranje hem had teruggeroepen naar 
Delft.. Deze laatste aantijging in het bijzonder raakte Tilius op een 
gevoeligg punt. Inderdaad was de predikant in al zijn doen en laten 
verantwoordingg verschuldigd aan de Prins wiens politiek niet altijd 
strooktee met zijn eigen inzichten. Wanneer C. Boer voorzichtig stelt dat 
Tiliuss 'enigermate [...] gebukt [is] gegaan onder het dienstverband bij de 
Prins',, is geen woord te veel gezegd.22 

Vanaff  1575 werkte Tilius als hofpredikant in dienst van Oranje. 
Hijj  had zijn thuisbasis in Delft en maakte geen onderdeel uit van de 
ambulantee hofhouding van de Prins. In Delft was hij niettemin weinig te 
vinden.. In opdracht van Oranje verbleef Tilius in de jaren 1577 en 1578 
inn Haarlem en Amsterdam nadat deze steden tot het prinselijke kamp 

Dee Coninck was burgemeester van Delft en behoorde tot de eerste lichting 
curatorenn van de Leidse universiteit. Van der Aa IV , 659. 
188 Tiliu s aan Crusius, 27 maart 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 123-124. 

Ibidem,, 11 april 1577, 131: 'Fuerunt 27 ex numero civium qui Coenae participes 
fuerunt.. Inquilini et extraneï 102'. 

Ibidem,, 6 augustus 1577, 143: 'Quum vero hic habeamus vel Veltium illum, 
Volckeriumm et eiusdem farinae multos, qui nituntur cum Papistis obruere aut saltern 
dissiparee ecclesiam [...]. Viri s erum auctontate aliqua praeditis hic opus est'. 

Ibidem,, 1 april 1577, 126: 'Sparserant passim famam me desponso animo abiisse, 
revocatumm a Principe'. 

Boer,, Hofpredikers, 5. 
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warenn overgegaan. Tilius overlegde veelvuldig met de Prins. Ook wees 
hijj  collega's op de noodzaak rekening te houden met diens wensen. In 
15777 verbleef Oranje een paar keer korte tijd in Haarlem."3 Dit maakte 
mondelingg overleg tussen de Prins en zijn hofpredikant mogelijk. 
Daarnaastt probeerde Tilius ook op meer indirecte wijze de Prins gunstig 
tee stemmen voor zijn plannen. Hij onderhield contact met invloedrijke 
figurenn rond de Prins als Taffin, Marnix en Van der Mijle. Omgekeerd 
maaktee ook Oranje gebruik van dit netwerk van informele contacten om 
zonderr machtsvertoon Tilius op andere gedachten te brengen. De 
disputatiee in Woerden bracht een verwijdering teweeg tussen Tilius en de 
Prins.. In de correspondentie tussen Tilius en Crusius klonk deze 
spanningg door, hoewel Tilius zijn uiterste best deed Oranje als 
voorvechterr van de gereformeerde zaak te presenteren. 

Opp 25 juni 1577 sluisde Tilius in een brief aan Crusius informatie 
doorr die hem via Marnix ter ore was gekomen. Oranje zou de bisschop 
vann Haarlem, Godfried van Mierlo (1518-1587), de mantel hebben 
uitgeveegdd tijdens een samenkomst in de stad. Tilius doorspekte zijn 
relaass met levendige citaten. Dit verhaal moest een tegenwicht bieden 
aann de minstens zo sappige roddels die over de gereformeerden 
rondgingen.. De woorden van Oranje tegen de bisschop hadden er niet 
omm gelogen. 'Ghij hebt gepredickt, dat Calvini leere valsch ende vol 
leugenenn is, ja, dat onze boeken vol leugenen sijn, so vol als een ey vol 
suyvels.. Ie segge, dat ghij er aen liecht ende dat ghij so vol leugenen 
steecktt als de zee vol waters, 't welck meer is dan een ey vol suyvels'." 
Enn daar liet de Prins het niet bij. Nadat Van Mierlo - voor wie de steun 
vann Oranje onontbeerlijk was gezien de godsdienstige spanningen in de 
stadd — vervolgens had gevraagd of hij kon blijven rekenen op een goede 
uitkomst,, zou de Prins hem op sarcastische toon hebben toegeworpen 
datt de Heilige Petrus zich met een soortgelijke vraag tot Christus had 
gericht.277 Wie durfde nog te twijfelen aan de onvoorwaardelijke steun 
vann Oranje aan de gereformeerde zaak? 

2jj Ibidem. 
244 Tilius aan Crusius, 11 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 131: Tu insta 
apudd Fugereum et Sanctaldegondium ut concedatur mode sta disputatio et — si vult 
Princepss - aliquis ordonetur qui praesit
2525 Voor een itinerarium van de Prins, zie H.J.P. van Alfen, 'Dagregister van 's Prinsen 
levensloop'' in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 409-452. 
266 Tilius aan Crusius, 25 juni 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 137. 
277 Ibidem: 'Addidit Sanctaldegundius, quum Episcopus pudefactus se commendaret 
gratiaee illust. Principis et oraret ut qui sibi promissi erant proventus sarti tecti 
manerent,, illust. Principem Episcopo dixisse per ironiam aut sarcasmum: "Idem 
Sanctuss Petrus Christum orabat'". 
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Volgenss L.J. Rogier bevat bovenstaand relaas van Tilius (die hij 
misprijzendd als 'renegaat-abt' bestempelt) vermoedelijk een kern van 
waarheid,, maar moeten de woorden van de predikant hoofdzakelijk 
wordenn beschouwd als 'door de fantasie aangelengd'.28 Daar valt weinig 
opp af te dingen. Het is onwaarschijnlijk dat Oranje, die op godsdienstig 
gebiedd de vrede wilde bewaren, zich in dergelijke boude bewoordingen 
zouu uitlaten tegenover de bisschop. Rogier stond verder niet stil bij de 
kernn van waarheid die hij in het verhaal meende te moeten onderkennen. 
Hett is duidelijk dat Oranje een reprimande op zijn plaats achtte nadat de 
bisschopp openlijk kritiek had geuit op de gereformeerde leer. De 
katholiekenn in de stad hadden zich immers verbonden aan het 
Satiss f actie verdrag waarin ook ruimte werd gelaten voor de uitoefening 
vann de gereformeerde eredienst in de stad. De bisschop in het bijzonder 
moestt zich rekenschap geven van de bepalingen van de Satisfactie. 
Woltjerr stelt dat verdragen als deze tot stand waren gekomen 'in de geest 
vann de Pacificatie, dat wil zeggen in een streven naar verzoening'.29 

Bovenall  wenste Oranje de rust en orde in de stad te handhaven. Hiertoe 
steldee hij zich persoonlijk garant voor de veiligheid van de katholieken in 
dee stad van wie hij loyaliteit aan zijn pacificatiepolitiek verwachtte. 

Ookk de gereformeerde predikanten, Tilius incluis, zagen zich 
verplichtt de gematigde koers van Oranje te volgen. De Prins hield 
rekeningg met onlustgevoelens onder het volk jegens de gereformeerde 
kerk.. Velen vreesden een nieuw juk van deze kerk en achtten de 
gewetensvrijheidd met de komst van de gereformeerden in gevaar 
gebracht.. Deze zouden zelfs 'nieuwe papisten' zijn.30 Uit een brief van 
Marnixx uit deze periode valt op te maken dat Oranje er rekening mee 
hieldd dat deze 'praatjes' door het volk werden geloofd.31 Ten aanzien van 
theologischee debatten stelde de Prins zich dan ook terughoudend op. 
Wanneerr de overheid zich zou inlaten met openbare 
godsdienstgesprekken,, zou al te gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan 
datt de gereformeerden in theologische aangelegenheden met steun van 
dee overheid hun gelijk wilden halen. Dat zou hun zaak maar weinig ten 
goedee komen en ook de Staten in een kwaad daglicht stellen. Toen Tilius 
inn juni 1577 bij Oranje aandrong op een disputatie met bisschop Van 
Mierloo naar aanleiding van diens provocatie, wilde de Prins er niet van 
horen.. Tilius' bewering dat de Prins wel brood zou zien in een 

L.J.. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederbnd in de 16' en 17 eeuw I (3e 

druk;; Amsterdam 1964) 228. 
Woltjer,, 'Het Noorden en de Pacificatie van Gent ', 82. 

300 Benjamin J. Kaplan, " 'Remnants of the papal yoke": apathy and opposition in the 
Dutchh reformation', Sixteenth Century Journal'XXV  (1994) 653-669, aldaar 662. 
311 Zie p. 54. 
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schriftelijkee debat met katholieke doctores uit de zuidelijke gewesten zal, 
evenalss zijn verhaal over de ontmoeting tussen Oranje en Van Mierlo, 
eenn kern van waarheid bevatten. De vrijblijvende houding van de Prins, 
diee had gezegd 'ernstig over de zaak te zullen nadenken', doet 
vermoedenn dat Tilius de zaken al te rooskleurig voorstelde in de hoop 
datt ook deze mededelingen aan Crusius de gereformeerde zaak zouden 
schragen. . 

Hett is verrassend dat Oranje in juni 1577 nog altijd bereid was 
mett Tilius over de organisatie van theologische debatten van gedachten 
tee wisselen. Twee maanden eerder was de spanning tussen beiden hoog 
opgelopenn naar aanleiding van het Woerdense godsdienstgesprek. Ook 
inn deze verwikkelingen valt op dat Oranje de tegenstelling met zijn 
hofpredikantt nooit openlijk uitspeelde. Daarin schuilt een groot verschil 
mett zijn gedrag tegenover katholieke voormannen als Van Mierlo. De 
bisschopp werd op het matje geroepen, terwijl Tilius vooral op indirecte 
wijzee tot inzicht werd gebracht. Tilius' bevlogenheid voor het disputeren 
wass echter zo groot, dat hij zich in de Woerdense kwestie weinig 
gevoeligg toonde voor deze pressie. 

Hett godsdienstgesprek in de lutherse enclave Woerden bezorgde Tilius 
vann maart tot mei 1577 veel zorgen.32 Hij zette zich tot het uiterste in om 
gezichtsverliess voor de gereformeerde kerk te voorkomen. Zelfs stelde 
hijhij  zijn verstandhouding met Oranje in de waagschaal door voortzetting 
vann het debat af te dwingen. 

Hett Woerdense debat was tot stand gekomen op initiatief van 
Tilius,, maar in de beëindiging van de besprekingen werd hij niet gekend. 
Dee gang van zaken valt slechts ten dele te reconstrueren. De eerste 
gespreksrondee vond plaats van 5 tot 8 maart 1577.33 Uit de acta van het 
godsdienstdienstgesprekk blijkt dat zowel Tilius als Crusius in Woerden 
hett woord hebben gevoerd tegen de lutherse predikant Johannes Saliger, 
ookk wel Beatus genoemd.34 Deze Saliger zou tot een debat hebben 

322 Over het lutheranisme in Woerden: J.W. Pont, Geschiedenis van het lutheranisme in de 
NederlandenNederlanden tot 1618 (Haarlem 1911) 300-309; J. Loosjes, Geschiedenis der lutherse kerk in 
dede Nederlanden (Den Haag 1921) 63-66. Van het debat in Woerden wordt in deze 
studiess geen melding gemaakt, in tegenstelling tot HJ. Jaanus, Hervormd Delft ten tijde 
vanvan Arent Cornells^. (1573-1605) (Amsterdam 1950) 150-151; Abels, Nieuw en ongezien, 
157. . 
333 Acta van het godsdienstgesprek in Woerden, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 638, 
f.. 1-85. 
344 J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der luthersche kerk m 
NederlandNederland (Den Haag 1925) 275-276; BWNG III , 250-253. De leeraren van deze uit 
Lübeckk afkomstige predikant zijn onbekend. 
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uitgeloktt door felle kritiek te leveren op een preek van Tilius. In januari 
hadd Tilius de dienst geleid op het kasteel van Woerden waar de 
gouverneurr van de Staten, Roelof van Stakenbroek35, resideerde. Aldaar 
hadd Tilius een opvatting over de doop verkondigd die Saliger niet kon 
verteren.. Het godsdienstgesprek handelde over de kinderdoop, met 
bijzonderee aandacht voor de status van vroeggestorven, ongedoopte 
kinderen.36 6 

Opp vrijdag 8 maart 1577 gingen de partijen uiteen.37 Vermoedelijk 
keerdee Tilius eerder huiswaarts, want hij blijkt part noch deel te hebben 
gehadd aan de abrupte beëindiging van de besprekingen.38 De partijen 
kwamenn de volgende week niet meer bij elkaar; Crusius moet zijn 
gezwichtt voor de druk van Oranje en consorten. Tilius sprak in dit 
verbandd over een brief van Marnix aan Crusius, een collegapredikant uit 
Delfshaven399 en de gouverneur van Woerden, waarin stond geschreven 
datt het godsdienstgesprek zo snel mogelijk moest worden beëindigd.40 

Marnixx drukte Crusius en de zijnen daarbij op het hart dat dit voor de 
zondagg moest gebeuren, opdat de Woerdenaren niet zouden denken dat 
dee predikanten de disputatie zouden willen ontvluchten uit onmacht hun 
zaakk te verdedigen.41 

Hett is tekenend dat Tilius de brief van Marnix pas in april onder 
ogenn kreeg. Door alsnog openheid van zaken te geven, heeft Crusius 
geprobeerdd Tilius te overtuigen dat het besluit van Oranje onomkeerbaar 
was.. Tilius blijkt na zijn vertrek uit Woerden geheel buiten spel gezet; uit 
dee brief van Marnix moest hij opmaken dat iemand uit zijn naam de acta 
vann het godsdienstgesprek had getekend.42 Daardoor was de indruk 

355 Van der Aa XVIII , 94; de leefjaren van Van Stakenbroek zijn onbekend. 
366 Jaanus, Hervormd Delft, 151-153 geeft een heldere uiteenzetting van de theologische 
achtergrondd van het twistgesprek. 

Tiliu ss aan Crusius, 6 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 130: ' [ . . .] sed 
videndumm est tarnen ut absolvatur ante diem sabbati'. 
388 Volgens de acta sprak Tilius alleen op 5 maart 1577. G A D, Hervormde Gem., inv. 
nr.. 638. 
399 Di t wijst op de betrokkenheid van Cornells Corstensz. (ca. 1540-1582), ook bekend 
alss 'Christiani', bij het godsdienstgesprek in Woerden. Hij was destijds de enige 
predikantt werkzaam in Delfshaven. Biografisch lexicon V, 124. 
400 Tilius aan Crusius, 6 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 130: 'Scripsit 
Sanctaldegundiuss in litteris disputationem esse quam pr imum abrumpendam'. 

Ibidem:: '[...] sed videndum est tarnen ut absolvatur ante diem sabbati, nee 
dicendumm est hoc scriptum esse, ne existiment Woerdenses nos latebras quaerere et 
perr cuniculos veile abrumpere colloquium, quasi causam malam haberemus'. 
422 Ibidem: 'Hls litteris aut domino gubernatori aut tibi aut Delffshaviensi potestatem 
facioo ut disputationi meo nomine aliquis subscribat'. In mei zou Crusius de 
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ontstaann dat de predikanten met één stem hadden gesproken, maar dat 
wildee Tilius tegenover zijn Delftse collega ontkrachten. In tegenstelling 
tott Crusius legde hij zich niet neer bij de stopzetting van het Woerdense 
debat. . 

Hett driemanschap Taffin, Marnix en Van der Mijl e had 
gaandewegg steeds grotere druk uitgeoefend op de predikanten om het 
debatt in Woerden stop te zetten. Hierbij beriepen zij zich op de Prins, 
diee zijn afkeuring krachtig had uitgesproken. Wat Tilius betreft waren de 
vermaningenn 'van hogerhand' aan dovemansoren gericht. Op 1 maart 
schreeff  Taffin hem uitdrukkelijk dat de Prins iedere vorm van publieke 
controversee afwees.43 Tilius zette echter door. Na de beëindiging van de 
besprekingenn richtte hij al zijn aandacht op Crusius en hoopte hij deze 
zoverr te krijgen het godsdienstgesprek te heropenen.44 Herhaaldelijk 
ontvingg Crusius smeekbedes uit Haarlem waarin hij werd gewezen op 
zijnn plicht de zaak van God te dienen. De zwakke gelovigen moesten 
wordenn getroost en geholpen.45 Crusius voelde weinig voor de plannen 
vann Tilius en wees zijn collega op de brief van Marnix (en Van der Mijle) 
waarinn de onverzettelijkheid van Oranje werd onderstreept. " 

Crusiuss bleef niet passief, maar wilde de koninklijke weg 
bewandelen.. Hij zocht contact met Taffin, die zich zeer begripvol toonde 
voorr de lastige situatie waarin Crusius zich bevond. Zolang het 
godsdienstgesprekk onafgemaakt bleef, kon in Woerden worden 
rondgebazuindd dat de overwinning op de predikanten was behaald. 

definitievee acta 'oock bij laste ende inder name mijns methulpers Thomae van Thielt' 
ondertekenen.. G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 638, f. 149. 
433 Taffin aan Tilius, 1 maart 1577, Brieven uit onderscheidene kerkelijke archieven. J.J. van 
Toorenenbergenn ed. WMV , serie II I deel V (Utrecht 1885) 176: 'Virulentos autem 
ülorumm sermones et contumeliosa scripta compescendi ratio, vel disputatione publica, 
vell  editis scriptis, Illustrissimo Principi non probabitur '. 
444 Tilius aan Crusius, 27 maart 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 124: 'Non 
negligendaa neque praetereunda est, mi collega, disputatio Woerdensis'; Ibidem, 3 
aprill  1577, 129: 'Omnino censeo disputationem Woerdensem prosequendam'; 
Ibidem,, 11 april 1577, 131: '[...] te oro ut illam disputationem promoveas, et 
secundumm nostra promissa facias' en 'Tu insta apud Fugereum et Sanctaldegondium 
utt concedatur modesta disputatio et - si vult Princeps - aliquis ordonetur qui praesit 
[...].. Hoc age, mi frater'. 
433 Ibidem, 130: "Vos virilite r agite et cogitate esse causam Domini Dei vestri, qui 
fideless servos consolabitur iuvabitque'. 
466 Ibidem, 129-130: 'Quantam potui adhibui diligentiam ut impetrarem ab illustr. 
Principee consensum veniendi Woerdam sed nulla ratione hoc impetrare potui, quod 
d.. Sanct Aldegundius et Van der Mylen suis litteris testantur.' 
477 Taffin aan Crusius, 26 maart 1577, Brieven III , deel V. Van Toorenenbergen ed., 
182:: 'Non enim cessuri sunt illi , etiam si se constrictos sentiant. Imo de victoria, ut 
apudd eiusmodi ingenia moris est, apud suos gloriabuntur'. 
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Taffinn probeerde Crusius te winnen voor het plan het godsdienstgesprek 
opp schrift voort te zetten. Hij zag mogelijkheden hiervoor de 
goedkeuringg van Oranje te krijgen.48 Inmiddels was het geduld van Tiüus 
echterr op. Op 25 april berichtte hij Crusius dat hij het heft in eigen 
handenn had genomen. In een brief aan de gouverneur van Woerden en 
Saligerr had Tilius stellig beloofd dat de besprekingen binnen twee weken 
zoudenn worden heropend.49 Het was deze brief die Tilius in ernstige 
verlegenheidd zou brengen tegenover de Prins, want uit vrees voor diens 
woedee hield hij zich vooralsnog afzijdig van het godsdienstgesprek zelf.50 

Nuu was het Crusius die zich voor een voldongen feit zag geplaatst. 
Vann 7 tot 9 mei nam hij deel aan een tweede gespreksronde in 
Woerden.511 Een brief van Van der Mijle, waarin deze opnieuw de 
afkeuringg van Oranje overbracht, had hem op de vooravond van de 
besprekingenn niet meer op andere gedachten kunnen brengen.52 Wel 
moett Crusius hebben geijverd voor een aangepaste vorm van het 
godsdienstgesprek.. Crusius en Saliger gingen in deze tweede ronde niet 
opnieuww met elkaar in debat, maar lichtten ieder in één spreekbeurt hun 
stellingnamee toe aan de hand van een reeks theses.53 Met deze twee 
monologenn kwam het godsdienstgesprek ten einde. 

Dee gang van zaken rond het godsdienstgesprek in Woerden maakt 
duidelijkk dat Oranje godsdienstzaken wilde sturen zonder zijn wil 
dwingendd op te leggen. Dit schiep ruimte voor een figuur als Tilius, die 
volharddee in zijn streven de goede naam van de gereformeerde kerk door 
middell  van disputaties hoog te houden. Het geroddel op straat kon zich 
gemakkelijkk tegen de predikanten keren. Zolang het debat in Woerden 
niett tot een goed einde was gebracht, vreesde Tilius dat met de 
gereformeerdenn de spot zou worden gedreven door de katholieken, door 
dee doopsgezinden en door 'alle anderen die wij nog tot disputaties zullen 

Ibidem,, 8 april 1577, 188: 'Proclivior erit Princeps h uk disputationi scripto quam 
verboo permittendae. Quod consultissimum mihi videatur propono. Vos dispicite'. 
499 Tilius aan Crusius, 25 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 132: 'Misi unas 
litterass Woerdam, ad Gubernatorem et Beatum (=Saliger, M.R.), quibus promitto 
colloquiumm intra 14 dies, teque excuso quod non licuerit prius venire'. 
uu Ibidem, 2 mei 1577, 133: 'Ego lupum auribus teneo. Velim adesse disputationi sed 

vereorr offensam Principis turn et offendiculum quod hic nascetur. Tarnen veniam 
Woerdamm si qua ratione fieri possit'. 
511 G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 638, f. 86-149. 
522 Jaanus, Hervormd Delft, 150-151. 
533 Lijst van stellingen ten behoeve van het godsdienstgesprek in Woerden, G A D, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 640. 
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uitdagen'.344 Van de kwestie-Woerden tot de kwestie-Coornhert zou 
slechtss een kleine stap blijken te zijn. 

PestilensPestilens iUe homo 

Dee controverse met Coornhert kwam voor Tilius niet overwacht. Hij 
kendee diens theologische standpunten en afkeer van de gereformeerde 
kerkk en leer.55 Op 24 maart 1577 berichtte Tilius aan Crusius dat 
Coornhertt binnen de poorten was. De predikant legde een direct 
verbandd tussen de terugkeer van Coornhert en het nog altijd sluimerende 
conflictt in Woerden. Hij betreurde het dat in Woerden nog geen 
overwinningg was behaald op het moment dat Coornhert zich in Haarlem 
aandiende.. 'Reeds voor de overwinning is die verderflijke Coornhert 
hier'.566 Voor de goede verstaander was meteen duidelijk dat Tilius 
zinspeeldee op een volgende controverse. 

Nuu de kwestie-woerden dreigde samen te vallen met een kwesüc-
Coornhertt vreesde Tilius een al te zware belasting. Crusius had in Delft 
dee handen niet vrij zolang het Woerdense debat in de lucht hing. In het 
lichtt van de tegenwerking die Tilius van Oranje had ondervonden, moet 
voorr hem echter vooral van belang zijn geweest dat het uitblijven van 
eenn overwinning in Woerden bepaald geen gunstig klimaat had 
geschapenn voor een volgende disputatie. Een triomf in Woerden zou het 
beginn kunnen zijn van een omslag in de houding van Oranje en andere 
magistratenn die het theologische debat vooralsnog zoveel als mogelijk 
wildenn tegengaan. 

Ookk Oranje was weinig gerust geweest op de terugkeer van 
Coornhert.. Vanaf 1572 had deze voormalige secretaris van de Eerste 
Vrij ee Statenvergadering in ballingschap verkeerd in Xanten.57 Omtrent de 

544 Tilius aan Crusius, 11 april 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 131: 'Nam nisi hoc 
fiatfiat non solum periclitatur veritas et honor Dei nostrarumque ecclesiarum, sed etiam 
Anabaptistis,, Papistis et omnibus quos ad disputationem provocabimus erimus 
ridiculo,, qui provocati dicent: ite ad Woerdanos et illi c solvite argumenta vobis 
obiecta,, imo absolvite disputationem vestram'. 
555 In een gedicht ter inleiding van het traktaat Xrande toelatinghe ende decrete Gods (1572) 
waarschuwdee Coornhert reeds voor de wijze waarop gereformeerde predikanten de 
woordenn van de Bijbel verdraaiden. Ook zouden zij 'svolex bloedt ghieriger suyghen' 
enn gelovigen onder een 'vreemt jock' laten zuchten. 
566 Tilius aan Crusius, 24 maart 1577, G A D, Hervormde Gem., inv. nt. 43: 'ante 
victoriamm pestilens ill e homo Cornhert hie est'. 
577 Bonger, Leven en werk, 70. 
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redenn van zijn vertrek uit Holland in 1572 bestond onduidelijkheid. 
Coornhertt zelf beweerde dat hij had moeten vluchten vanwege 
bedreigingenn van de geuzenvoorman Willem van der Marck, heer van 
Lumeyy (ca. 1542-1578).:>8 Oranje zag echter reden om hem kort na zijn 
aankomstt in Haarlem over deze kwestie te laten ondervragen. Volgens 
Coornhertt koesterden de commissarissen van de Prins een zekere 
'particuliree hate' tegen hem. In bedekte termen zouden zij hem hebben 
beschuldigdd een 'arch papist' te zijn.59 Oranje en de zijnen meenden 
voldoendee aanleiding te hebben Coornherts trouw aan de Opstand in 
twijfell  te trekken. Hield zijn vlucht niet veeleer verband met zijn 
uitgesprokenn kritische houding tegenover de politieke en godsdienstige 
veranderingenn die zich in Holland vanaf 1572 hadden voltrokken? 

Inn 1576 richtte Coornhert een rekest tot Füips II waarin hij een 
verzoekk deed om restitutie van zijn eigendommen in de Nederlanden.60 

Coornhertt beschouwde Filips als de rechtmatige heer over de 
Nederlandenn en sprak over Ie mutineux pays d'Hollande'.61 Hij gaf aan 
datt de bedreigingen van Lumey hem opnieuw in ballingschap hadden 
gedreven.. Mogelijk was dit echter niet meer dan een aanleiding voor zijn 
vertrekk geweest. Coornhert legde grote nadruk op de teleurstelling die 
zichh in 1572 van hem had meester gemaakt, toen tot hem was 
doorgedrongenn dat hij de katholieken in Holland niet kon helpen. Met 
hett aanvaarden van de post van secretaris van de Staten had hij juist 
gehooptt deze kwetsbare groep te kunnen beschermen. Toen hij zijn 
machteloosheidd besefte, had hij de voorkeur gegeven aan een rustig, 
maarr armlastig bestaan in Xanten boven een rijk leven in Holland, waar 
hijj  werkeloos had moeten toekijken bij de onderdrukking van 
katholieken.622 Bonger beschouwt het rekest aan de Spaanse vorst als 'een 
zwartee bladzijde in het overigens zo zuivere levensboek' van Coornhert, 
diee uit opportunisme zou hebben gehandeld en zelfs onwaarheden zou 
hebbenn verkocht aan de koning.63 Als verzachtende omstandigheid voert 

588 Coornhert, Vande Leydtsche disputatie, [5r]. Over Lumey: J.C.A. de Meij, De 
watergeuzenwatergeuzen en de Nederlanden 1568-1572. Verhandelingen KNAW , nieuwe reeks, deel 
777 nr. 2 (Amsterdam 1972) 69-99. 
599 Coornhert, T rande Lejdtsche disputatie, [5r]. 
600 Deze waren in 1567 verbeurd verklaard toen Coornhert vluchtte voor Alva. Zie: 
Bonger,, Leven en werk, 60. 
611 Bonger, Leven en merk, 78. 
622 Ibidem, 78. 
633 Ibidem, 80. 
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Bongerr aan dat Coornhert te lijden had van heimwee en armoede.64 De 
inhoudd van het rekest neemt Bonger verder niet serieus. 

Mijnss inziens geeft dit rekest juist heel goed de stellingname van 
Coornhertt weer. Toen vanaf 1572 de gereformeerde kerk in Holland als 
publiekee kerk functioneerde, kon Coornhert zich niet langer 
vereenzelvigenn met de politiek-godsdienstige koers van Oranje. Vanuit 
Xantenn had hij de Prins bestookt met waarschuwingen. In 1572 had hij 
eenn uitvoerig anti-gereformeerd traktaat65 laten drukken (in het 
Nederlands!)) en opgestuurd naar 'het personagie dient behoorde'.66 Niet 
alleenn verwierp Coornhert in dit stuk de leer van de gereformeerde kerk, 
ookk sprak hij de verwachting uit dat heerszuchtige predikanten 
geloofsdwangg niet zouden schuwen.67 Het ligt voor de hand dat Tilius en 
anderee predikanten voor Coornherts terugkeer kennis hadden genomen 
vann dit traktaat en dat dit hun beeld van de man mede heeft bepaald. 
Voortss had Coornhert vanuit zijn ballingsoord een (thans verloren 
gegaan)) 'advertissement' tot de Prins gericht waarin hij zijn vaderland 
hadd bestempeld als 'uyt-ghepudt ende uyt-geteert landeken'.6 De 
strekkingg van het stuk iaat zich gemakkelijk raden. Oranje maakte in de 
ogenn van Coornhert een kapitale fout door het lot van de Opstand te 
verbindenn aan de gereformeerde zaak. Toen zich met de Pacificatie van 
Gentt voor Coornhert de mogelijkheid aandiende naar Holland terug te 
keren,, realiseerde Oranje zich dat Coornhert als geen ander het 
ongenoegenn van het overgrote katholieke volksdeel zou weten te 
verwoorden.. De Prins zag voldoende aanleiding Coornhert scherp in de 
gatenn te houden. Met het dreigende uiteenvallen van de Pacificatie van 
Gent,, kondigde zich opnieuw een oorlog aan.69 Al te grote onrust op 
godsdienstigg vlak kon Oranje zich niet veroorloven. 

Coornhertt stond in Haarlem niet alleen. In de jaren vóór zijn 
vluchtt voor Alva in 1567 was hij als stadssecretaris van Haarlem 
bevriendd geraakt met stedelijke regenten, waaronder een aantal (oud-) 
burgemeesterss van Haarlem. Aangezien bij de overgang naar de Opstand 
geenn drastische wijzigingen in de samenstelling van het Haarlemse 
stadsbestuurr waren doorgevoerd70, kon Coornhert bij zijn terugkeer in 

644 Coornhert vraagt Filips eveneens hem 'la frequentation de vostre pays' toe te staan 
'nonobstantt ladite declaration du bannissement et confiscation'. Bonger, Leven, 78. 
655 Dit betreft het traktaat Vande toelatinghe ende decrete Godts (Altena 1572). 
666 Bor, Nederlantsche oorloghen II , boek 13, 82v. Vermoedelijk is dit een verwijzing naar 
dee Prins van Oranje. 
677 Coornhert, l rande toelatinghe ende decrete Godts, voorwerk. 
688 Coornhert, Sendt-briej, 264r. 
699 Zie p. 30-31. 
700 Spaans, Haarlem na de reformatie, 52-55. 
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15777 nog altijd bogen op goede contacten. De vroedschapsleden Gerrit 
Stuver711 en Jan van Zuren72 golden als bondgenoten van Coornhert.73 

Ookk met regenten die inmiddels tot de gereformeerde kerk waren 
overgegaann onderhield Coornhert een vriendschapsband. De invloedrijke 
Haarlemsee burgemeester Van der Laan bemiddelde voor Coornhert bij 
dee Staten en stimuleerde het debat met gereformeerde predikanten. Hij 
legdee een grote interesse aan de dag voor geloofszaken en voerde 
levendigee debatten met Coornhert over het geloof en de kerk. Deze 
gesprekkenn inspireerden Coornhert tot het schrijven van een aantal 
traktaten,, waaronder een dialoog met Van der Laan.74 

Coornhertt zocht na aankomst in Haarlem al snel de confrontatie 
mett een tweetal 'eersame mannen van state', die hij beschouwde als 
'oudee bekende ende vrunden'. Zij hingen inmiddels het gereformeerde 
gelooff  aan.75 Coornhert speelde hoog spel en confronteerde hen met zijn 
vermoedenn dat de gereformeerde predikanten op basis van de 
geschriftenn van Calvijn en Beza een politiek van geloofsvervolging 
voorstonden.766 De strijdbare taal van Coornhert zal de twee regenten 
hebbenn verontrust: 

DaerDaer wt ick dan niet seekerders en mach beduchten, dan in Hollandt ende Zeelandt 

eereer lang nieuwe dwang inde conscientien, dan voorts het ketterdooden, ende ten laetsten 

vanvan nieus verwerringe onder den landtsaten, verachtinghe der overheydt, oproer, 

twedrachttwedracht ende verderf, (soot wt gelijcke oorsake tegen den coning is ghevallen) tot 

bederfbederf van landen ende luyden. Om het welck (so vele in my is) te helpen voorcomen, 

ickick in voornemen ben om oock die middelen my van Gode gegeven ten dienste vande 

gemeenlantsgemeenlants vrijheyt ende ruste int ghelove met sender aencleven, daer tegen te 

Stuverr was in 1579 nog zittend burgemeester en stond bekend als een groot 
voorvechterr van godsdienstige tolerantie. Zie: A. Hamilton, The Family of Love 
(Cambridgee 1981) 106. 

Vann Zuren had zich in 1573 door het Spaanse gezag tot burgemeester laten 
benoemen.. Ondanks zijn gecompromitteerde positie had hij zich na 1577 in politieke 
kringg weten te handhaven. Zie Koopmans, De Staten van Holland, 251. 
733 In 1579 waren zij aanwezig bij een informeel debat tussen Coornhert en de 
Haarlemsee predikant Damius ten huize van Van der Laan. Stuver en Van Zuren 
presenteerdenn zich als sympathisanten van Coornhert, maar namen niet aan de 
besprekingenn deel. Zie p. 197-198. 
44 Coornhert, l randen aengheheven dwangh. Over het gebruik van de dialoogvorm in het 

werkk van Coornhert: Marcel F. Fresco, 'Coornhert en zijn transformatie van een 
platonischee dialoog' in: Marcel F. Fresco en Rudi van der Paardt ed., Op %oek naar 
hogerhoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur (Groningen 1998) 52-71. 
755 Coornhert, T rande Leydtsche disputatie, [4r]. 

Ibidem. . 
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ghehruicken,ghehruicken, het sy dan met gedructe schriften, ofte anders daer ende so ick dat goedt 

salsal vinden J1 

Achterr deze ferme taal ging een man schuil die bereid was risico's 
tee nemen, maar niet onbezonnen te werk ging. Door zijn Vermoedens' te 
toetsenn aan de mening van enkele regenten, van wie hij een eerlijk en 
afgewogenn oordeel verwachtte, probeerde Coornhert zich in te dekken 
tegenn de beschuldiging dat hij onrust stookte zonder zich rekenschap te 
gevenn van de politiek onzekere situatie in de Nederlanden. Voor hem 
wass de hamvraag of zijn voorgenomen kritische optreden het algemene 
welzijnn zou bevorderen of juist schade zou toebrengen. Hoeveel onrust 
konn een land in oorlog verdragen? Was het niet beter te zwijgen? 
Coornhertt staarde zich niet blind op het theologische debat, maar liet de 
politiekee consequenties van zijn optreden zwaar wegen. Althans, zo 
wildee hij zich aan zijn landgenoten presenteren. De regenten achtte hij 
'versochtt in burgerlicke iae in landts saken, sulcx dat ghyluyden wt 
kennissee vande omme standen (velen anderen verborgen zijnde) sekerder 
raedtt dan andere in desen suit connen geven". ~ Zij verzekerden hem dat 
dee predikanten geenszins van plan waren gewetensdwang en 
kettervervolgingg in Holland te bevorderen en raadden hem aan zich 
rustigg te houden. Hierin stemde Coornhert toe. 9 

Hoezeerr Coornhert zich ook naar het landsbelang wilde voegen 
(inn hoeverre hij hierin oprecht was, is moeilijk uit te maken), hij kon zijn 
voornemenn tot zwijgen moeilijk in praktijk brengen. Het gesprek met de 
tweee bevriende regenten had zijn onrustige geest niet tot kalmte kunnen 
brengen.. Hij had hen graag bewogen tot een debat over de 
rechtmatigheidd van het ketterdoden, maar de mannen hadden het nut 
vann een dergelijk debat niet ingezien.80 Zolang de verdenkingen van 
Coornhertt jegens de predikanten echter niet waren weerlegd, bleef voor 
hemm de vraag spelen of hij mocht zwijgen wanneer zijn overtuiging hem 
ingaff  dat het land op de rand van de afgrond balanceerde. Sussende 
woordenn konden hem niet kalmeren; alleen heldere argumentatie zou 
hemm op andere gedachten brengen. Of Coornhert in deze periode nog 
werkelijkk ontvankelijk was voor tegenargumenten valt overigens te 
betwisten.. Hij wilde in de eerste plaats anderen overtuigen van zijn eigen 
gelijk,gelijk, in het vaste vertrouwen hiermee het algemene heil te dienen. 

Ibidem. . 
Ibidem,, [4v]. 
Ibidem. . 
Ibidem. . 
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Hett gesprek met de twee regenten moet toch een zekere 
uitwerkingg op Coornhert hebben gehad, want in het openbaar ging hij 
hett thema van het ketterdoden voortaan uit de weg. Het kan ook zijn dat 
Coornhertt de voorkeur gaf aan een minder hypothetisch 
gespreksonderwerp,, dat de Haarlemmers persoonlijk zou raken. Hij 
zorgdee voor grote beroering in de stad, niet door de nobele intenties van 
dee gereformeerde predikanten in twijfel te trekken, maar door zich 
kritischh uit te laten over de geloofskeuze van Haarlemmers die waren 
overgegaann naar de gereformeerde kerk. Hoe konden zij met zekerheid 
zeggenn dat dit een juiste keuze was geweest? Tijdens een maaltijd met 
vriendenn kwam hij tegenover een bekeerling te zitten. Het ergerde 
Coornhertt dat de man hoog opgaf van zijn overgang naar de 
gereformeerdee kerk, hoewel hij zijn besluit niet kon rechtvaardigen. 'Nu 
warenn zijne redenen so blaeu die hy daer toe bruyckte, dat ick lichtelijck 
merckte,, dat die goede man soo weynich kennisse hadde vande kercke 
diee by hem aengenomen, als verlaten was'.81 Coornhert had hem 
toegeworpen:: 'Het soude noch al te bedencken staen, of ghy beter hebt 
gevondenn dan verworpen'.82 

Coornhertt had in zijn verslag van de voorgeschiedenis van het 
Leidsee godsdienstgesprek graag de indruk gewekt dat het bij deze 
confrontatiee was gebleven. Liever zag hij zichzelf in de rol van 
slachtoffer.. Zo beklaagde hij zich over een dronkeman die hem had 
uitgescholdenn voor 'papist'. Volgens Coornhert imiteerde de man de 
lasterlijkee taal van de commissarissen van de Prins, die hem ook hadden 
uitgemaaktt voor een 'arch papist'.83 Niettemin had Coornhert gedreigd 
dee dronkaard te zullen aangeven bij Tilius en Oranje, die op dat moment 
inn de stad verbleef. Dit voorval doet vermoeden dat de ophef die 
Coornhertt veroorzaakte niet beperkt bleef tot tafelgesprekken in 
huiselijkee kring. De brieven van Tilius bevestigen dat Coornherts 
optredenn in Haarlem grote weerklank vond.84 Vele gelovigen raakten 
volgenss de predikant in de ban van zijn openlijke kritiek op de 
gereformeerdee kerk.83 

Keerr op keer wees Tilius in zijn brieven aan Crusius op het gevaar 
vann Coornhert. 'Er wordt door betrouwbare personen gezegd dat deze 
Theodoruss Coornhert zich met grote inzet tegen ons keert, dat hij het 
werkk van de Heer belet en dat hij velen afkerig maakt van de 

811 Ibidem, [5r]. 
8""  Ibidem. 
833 Ibidem. 
944 Tilius aan Crusius, 6 augustus 1577, Van Schelven, 'Briefwisseling', 143: 'Quum 
veroo hic habeamus vel Veltium illum, Volckerium et eiusdem farinae multos'. 
8jj Ibidem, [mei 1577], 125: 'Est homo perniciosissimus et multos seduxit'. 
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[gereformeerde,, M.R.] gemeente', schreef hij op 3 april 1577. 6 Naar 
verloopp van tijd kreeg Crusius niet langer geruchten voorgeschoteld, 
maarr werd hem door Tilius uit de eerste hand verslag gedaan. Op 25 juni 
15777 schreef Tilius hem zonder omwegen dat Coornhert hem het werk 
Godss in Haarlem onmogelijk maakte. De man stond telkens weer klaar 
omm in debat te gaan met iedereen die zich hiertoe aandiende en slaagde 
err in het volk van het Woord Gods weg te houden. Tilius constateerde 
mett ergernis dat Coornhert ongestraft zijn gang kon gaan, terwijl de 
gereformeerdee gemeente ondertussen grote schade ondervond. 

Beginn mei 1577 maakte Tilius persoonlijk kennis met Coornhert, 
diee uit eigen beweging een bezoek bracht aan de predikant. Korte tijd 
laterr ontving Tilius een kort geschrift waarin Coornhert zijn kritiek op de 
gereformeerdee kerk uiteenzette.89 Di t driebladige traktaatje bevatte de 
provocatiee waarop Tilius sinds eind maart had gewacht. Zijn verwachting 
datt een conflict met Coornhert onafwendbaar was, werd door dit 
geschriftt bevestigd. Wellicht maakte zich bij ontvangst ook een zeker 
gevoell  van opluchting van Tilius meester. Di t geschrift bood hem 
immerss een uitgelezen Kans coornhert van repliek te dienen. Tiiius 
achttee de tijd nog niet rijp voor een debat, hoewel het Woerdense 
godsdienstgesprekk inmiddels was afgerond.90 Vreesde Tilius een nieuwe 
confrontatiee met de Prins? Of wilde hij eerst meer vat krijgen op 
Coornhertt in een schriftelijke polemiek? Tilius speelde het geschriftje na 
eenn paar dagen door aan Crusius met het verzoek een 'solide' weerwoord 
tee componeren, krachtig genoeg om Coornhert de mond te snoeren.91 

866 Ibidem, 3 april 1577, 129: 'Theodoricus ill e Cornhert nobis magnopere adversari a 
fidefide dignis dicitur, et impedire opus Domini, plerosque avertere a concionibus'. 
877 Ibidem, 25 juni 1577, 138-139: ' lam dicitur mihi a consule Theod. Volckertsz 
Coornthertt (sic) publice ubique iactatum se paratum contra quemlibet 
quomodocumquee volent disputare. Hic homo impune facit omnia, avertit populum a 
Verboo Dei et est pestilentissimus huic ecclesiae. [...] N am opus Domini in hac 
civitatee impedit'. 
888 De datering is onzeker. Op 2 mei 1577 berichtte Tilius aan Crusius dat Coornhert 
bijj  hem langs was geweest, maar dat hij daarover op een later tijdstip uitgebreid zou 
schrijven.. Ibidem, 2 mei 1577, 135: 'Alias dicam aut scribam quod Volckerus 
Coornhertt ultro non lacessitus ad me veniret etc.' 
899 Coornhert, Vande l^eydtsche disputatie, [5v]. Het korte geschrift betreft Coornherts 
Redene.Redene. Di t traktaat is, met enige aanpassingen, opgenomen in de opera omnia van 
Coornhertt onder de titel Ander ende corter bewijs van mijne ghesproken ende qualijck 
ghenomenghenomen woorden, dat de roomsche kerck beter rqj dan der gereformeerden, Wenken I, 484v-
486v. . 
500 De tweede gespreksronde vond plaats van 7 tot 9 mei 1577, 
911 Tilius aan Crusius, [mei 1577], Van Schelven, 'Briefwisseling', 125: 'Est homo 
perniciosissimuss [...] qua re solido aliquo responso confundendus est et 

repnmendus'. . 
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Bestaatt er grond te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de 
mededelingenn van Tilius? Wilde hij het gevaar van Coornhert aandikken 
omm Crusius 2over te krijgen zich in de kwestie-Coornhert te verdiepen? 
Omm twee redenen is het onnodig aan de ernst van de waarschuwingen 
vann Tilius te twijfelen. Ten eerste zou Tilius zijn Delftse collega niet om 
hulpp hebben gevraagd indien in zijn ogen niet werkelijk sprake was van 
eenn serieuze bedreiging. Evenals Tilius was ook Crusius een drukbezet 
man.. Ten tweede bracht het conflict met deze 'onbesneden Filistijn' 
grotee risico's met zich mee.92 Tilius beschouwde Coornhert als een 
serieuzee bedreiging voor de gereformeerde kerk. Hij vreesde dat een 
openlijkk conflict kwaadsprekerij onder het volk zou aanwakkeren, 
hetgeenn de positie van Coornhert zou versterken. Om de schadelijke 
uitwerkingg van de kritiek van Coornhert een halt toe te roepen, was 
Tiliu ss echter bereid een escalatie van het conflict te riskeren. Hij was 
ervann overtuigd dat de argumenten van Coornhert niet onweersproken 
kondenn blijven. 

Wass het voorzichtigheid of onzekerheid die Tilius ertoe bracht 
Crusiuss op het hart te drukken niemand in te lichten dat hij het geschrift 
vann Coornhert naar Delft had doorgestuurd? Hij omschreef Coornhert 
alss een wezen dat begerig was naar roem en zich voedde met geruchten. 
Hijj  kon zich levendig voorstellen hoe het gerucht de wereld in zou 
komenn dat Coornhert de predikanten geheel in beslag had weten te 
nemenn en zelfs tot een weerwoord had kunnen dwingen.93 Het volk zou 
sprekenn van een blamage voor de publieke kerk, die zich zichtbaar in het 
nauww had laten drijven. Tilius vreesde dat Coornhert de antipathie jegens 
dee gereformeerden in zijn voordeel zou weten uit te buiten. Hij maande 
Crusiuss zeer omzichtig te werk te gaan. 

Ookk de afkeurende houding van Oranje tegenover 
godsdienstgesprekkenn en, in het algemeen, godsdienstige polemieken 
nooptee in de kwestie-Coornhert tot voorzichtigheid. Dit gold voor alle 
betrokkenenn in gelijke mate. Crusius had zich reeds gevoelig betoond 
voorr de pressie die Oranje uitoefende met betrekking tot godsdienstige 
debatten.. Op eigen gezag had hij het godsdienstgesprek in Woerden niet 
durvenn voortzetten. Tilius probeerde zijn Delftse collega gunstig te 
stemmenn voor de polemiek met Coornhert door met nadruk te stellen 
datt hij Coornhert niet had uitgedaagd tot een confrontatie. Integendeel, 
hijhij  had juist geweigerd met Coornhert in discussie te gaan onder het 

**  Ibidem: 'hunc Philisteum incircumcisum'. 

Ibidem:: 'Cupio autem atque obsecro, ne cuipiam dicatur me eius scriptum misisse 

add te, ne homo gloriosissimus omnes nos occupatos imo sollicitos dicat ad 
respondendum.. Nam est animal gloriae cupidissimum quod solo vento pascitur'. 
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voorwendsell  dat hem daartoe de tijd ontbrak. Zelfs had Coornhert hem, 
inn het bijzijn van anderen, geprezen om zijn gematigdheid!94 Tilius wilde 
voorkomenn dat Crusius hem als onruststoker zou beschouwen. Bij zijn 
ontmoetingg met Coornhert had Tilius zich op de vlakte gehouden en 
zichh met weinig woorden van het gesprek afgemaakt. Hij had slechts te 
berdee gebracht dat hij enkele boeken van Coornhert had gelezen en dat 
hijj  zich over de inhoud daarvan 'verwonderde'. Tot slot had Coornhert 
nogg beweerd dat 'de katholieke kerk beter was dan de gereformeerde en 
meerr van dat soort dingen', maar daarmee was het gesprek dan ook 
beëindigd.95 5 

Ookk Coornhert was op zijn hoede geweest. Hij had niet de indruk 
willenn wekken uit te zijn op een conflict. Kort voor hij Tilius ontmoette, 
hadd hij de predikant een brief geschreven om zijn naam te zuiveren. Hij 
vermoeddee dat Tilius hem, op basis van geruchten in de stad, slechte 
bedoelingenn toeschreef. Opnieuw deed Coornhert zich voor als iemand 
diee de vrede wilde dienen. In het korte gesprek met Tilius bracht hij naar 
vorenn dat de predikant hem niet moest verdenken van kwade 
bedoelingen.̂̂  uit het gedrag van Coornhen biijki ecu zckci rcspc<_i 
voorr Tilius. In alle strubbelingen die nog zouden volgen, zou hij nooit 
eenn onvertogen woord spreken over deze predikant, die hij omschreef 
alss een 'bedaecht rijp besaticht ende goedich man'.97 Wellicht dat hun 
gemeenschappelijkee achtergrond zich hier laat gelden. Beide mannen 
haddenn in de vroege jaren van de Opstand aan de zijde van Oranje 
gestaan.. De rechtstreekse toegang van Tilius tot de Prins kan overigens 
ookk om meer pragmatische redenen bij Coornhert een zeker ontzag 
hebbenn ingeboezemd. Gezien zijn kwetsbare positie in Haarlem - Oranje 
hieldd hem streng in de gaten - kon hij zich geen ruzie met één van de 
hofpredikantenn permitteren. 

Dee voorkomendheid van Coornhert en de afstandelijkheid van 
Tiliuss maakten de ontmoeting tussen beide mannen tot een gekunstelde 
vertoning.. In wezen deden zij immers niet voor elkaar onder in hun 
strevenn naar confrontatie. 

944 Ibidem, 124-125: 'Respondi me habere quae agerem, me raeum officium veile 
faceree [...] '; 'Quum ill e laudaret meam in concionando modestiam'. 
955 Ibidem, 125: '[...] dixi paucis me quosdam eius libellos legisse ac in eis multa esse 
quaee mirarer: denique dicere eum papisücam ecclesiam nostra meliorem et pleraque 

idemm generis'. 
966 Ibidem: 'Hic pr imum dedit hospiti meo literas ad me, quibus o rabat ne quid mali 

dee se suspicarer'. 
977 Coornhert, \rande Lejdtscbe disputatie\ [6v]. 
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Pennenstrijd d 

Dee pennenstrijd die voorafging aan het Delftse en Leidse 
godsdienstgesprekk duurde ruim negen maanden, van mei 1577 tot 
februarii  1578. De eerste 'brief van Coornhert aan Tilius, met de 
veelzeggendee titel Rtdetie mijnder woorden houdende, dat die roomsche kercke 
beterbeter sij dan der gereformeerden, vormde het uitgangspunt van de polemiek. 98 

Naa het weerwoord van de predikanten, uitsluitend op naam van Tilius", 
volgdenn een repliek van Coornhert en een dupliek van de predikanten. 
Vann deze vier stukken zijn alleen Coornherts Redene en de dupliek van de 
predikantenn overgeleverd.100 

Dee dupliek is een omvangrijk, maar helaas onvolledig manuscript 
inn de hand van Crusius. Het stuk is in de eerste persoon meervoud 
gesteld,, want Crusius sprak mede namens zijn collega-predikanten Tilius 
enn Donteclock.101 De vele doorhalingen en aantekeningen in de marge 
wijzenn erop dat het stuk een minuutversie is. Het ontbrekende (laatste) 
deell  van de dupliek kan worden gereconstrueerd aan de hand van een 
Latijnsee samenvatting van de polemiek, eveneens overgeleverd in de 
handd van Crusius.102 Dit laatste stuk kent een meer formele opzet en 
ontbeertt de persoonlijke toon van de dupliek, waarin op veel plaatsen 
ergerniss of ironie doorklinkt. 

Hett Latijnse traktaat is theologenkost, terwijl de dupliek moet 
wordenn beschouwd als een open brief aan alle gelovigen die zich de 
vraagg stelden naar de ware kerk. Her en der verwees Crusius in zijn 
dupliekk naar de lezer van zijn stuk. Wellicht was hij van plan een 
gedruktee versie uit te brengen. In ieder geval schreef Crusius met een 
publiekk voor ogen en paste hij zijn argumentatie aan om in retorisch 
opzichtt een zo groot mogelijk succes te boeken. Dit kan mede de 

Ziee noot 11. 
999 Di t kan worden opgemaakt uit de titel van de dupliek (zie hiernavolgende noot). 

Coornhertt veronderstelde terecht dat Tilius bij het schrijven van zijn weerwoord 

hulpp had gekregen van Crusius en Donteclock. Coornhert, T 'ande Leydtsche disputatie, 

M-M-
Crusius,, Antwoordt op het schrift van Dirck Votckerts ̂ Coornhert, waerinne hij een 

verclaritigheverclaritighe doet op syns selfs eerste schijven aen Thomas van Thielt predicant tot Delft, ende oock 
tete kennen gheeft t'ghene dat hem in desselven predicants beantwoordinghe niet ghenoech doet, G A D, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 636. 

Donteclockk verleende zijn medewerking bij het schrijven van de dupliek. De 
minuutversiee bevat aantekeningen in zijn hand. 

Crusius,, V'elitatio contra epistolam Coornhertianam, praecipue pertinens ad articulum de 
ecclesia,ecclesia, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 



106 6 

omvangg van de dupliek verklaren (ongeveer 27.000 woorden). De 
breedvoerigheidd van het betoog is in verband te brengen met de 
retorischee techniek van de amplificatio of copia. Di t stijlmiddel diende niet 
langerr een decoratief, maar een educatief doel. 

Coornhertt was gewoon zijn tegenstanders per ommegaande van 
repliekk te dienen; de predikanten gingen aanmerkelijk minder 
voortvarendd te werk. Het antwoord op Coornherts Redene liet meer dan 
zess maanden op zich wachten. Tilius had de aanzet gegeven tot de 
pennenstrijd.. Het eigenlijke schrijfwerk droeg hij over aan zijn Delftse 
collegaa Crusius, die hij ook in de kwestie-Woerden had ingeschakeld. Hij 
adviseerdee Crusius de hulp in te roepen van onder andere Donteclock.105 

Hett is lastig uit te maken of Tilius handelde uit tijdgebrek of 
terughoudendheidd vanwege zijn nauwe betrekkingen met Oranje, die het 
polemiserenn ten strengste afwees. Crusius deelde het enthousiasme van 
Tiliuss voor de strijd tegen Coornhert nauwelijks. Ook voor de Delftse 
predikantt moet het moeilijk zijn geweest het tijdrovende schrijfwerk in 
zijnn drukke dagelijkse werkzaamheden in te passen. 

loeftt zette crusius zich na ontvangst van de repliek van 
Coornhertt in november 1577 opnieuw tot het schrijven van een 
uitvoerigg traktaat. De vele doorhalingen in de dupliek maken duidelijk 
datt Crusius met de materie heeft geworsteld. Niet minder valt op dat het 
stukk met grote gedrevenheid is geschreven. Crusius wist maar liefst zestig 
bladenn te vullen en trok alle registers open om Coornhert te bestrijden. 
Crusiuss leek alsnog bekeerd tot de zienswijze van Tilius, die Coornhert 
vann meet af aan had beschouwd als een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste,, vijand van de kerk. 

Mett polemisch geweld had Coornhert in zijn Redene de vraag naar de 
waree kerk opgeworpen. Het ecclesiologische debat dat hij daarmee 
entameerdee was verbonden met een groot aantal theologische kwesties, 
diee nauwelijks voor elkaar in belang onderdeden. De dupliek van de 

1033 Ter vergelijking: het traktaat Redene telde ruwweg 2000 woorden. De omvang van 
dee polemiek groeide met ieder weerwoord. 
1044 Richard A. Muller, 'Fontes argumentomm and capita doctrinae. Method and argument 

inn Calvin's construction of loci and disputationes' in: Idem, The unaccommodated Calvin. 

StudiesStudies in the foundation of a theological tradition (Oxford 2000) 140-158, aldaar 143. 

Melanchthonn onderscheidde een vierde retorische genre, te weten het didactische. 
Christopherr Ocker, Biblical poetics before humanism and Reformation (Cambridge 2002) 
194. . 
1055 Tilius aan Crusius, [mei 1577]. Van Schelven, 'Briefwisseling', 125: 'Dum tibi adest 
Revneruss aliquid in haec blasphema meditari potes consiliumque cum ill o et collega 

atquee Delffshaviense capere quid et quod ei respondendum sit'. 
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predikantenn biedt een panorama van strijdpunten. Zo polemiseerden zij 
mett Coornhert over de verhouding tussen de zichtbare en onzichtbare 
kerk,, de oorsprong van de kerk in de apostolische gemeente, het 
vraagstukk van de kerkelijke continuïteit, de kenmerken van de ware kerk, 
dee juiste toediening van de sacramenten, de uitwerking van de 
rechtvaardigings-- en predestinatieleer en de interpretatie van de Bijbel. 
Coornhertt had aanvankelijk nog kans gezien een deel van zijn 
argumentatiee achter te houden, om zijn aanval op de gereformeerde kerk 
inn alle beknoptheid des te scherper te verwoorden. In de pennenstrijd die 
volgde,, dijde het ecclesiologische debat steeds verder uit en kwamen alle 
verwantee kwesties op tafel. 

Hett ecclesiologische vraagstuk dat Coornhert opwierp, raakte de 
achilleshiell  van de gereformeerde kerk.106 Voor alle reformatoren was de 
vraagg naar de ware kerk lastiger te beantwoorden dan de vraag naar het 
waree geloof. De Reformatie had godsdienstige verdeeldheid gebracht, 
maarr de kerkhervormers hielden stug vast aan het principe van één 
ongedeelde,, universele kerk. Volgens de Institutio van Calvijn was de 
verdeeldheidd binnen de kerk het werk van duivelse geesten. Wij bewaren 
dee eenheid van de universele kerk', aldus Calvijn.107 In de wetenschap dat 
dee gereformeerde predikanten in Holland, als oprichters van een 'nieuwe' 
kerk,, in veler ogen de schijn tegen hadden, beweerde Coornhert dat de 
gereformeerdee kerk geen aanspraak kon maken op de titel van universele 
christelijkee kerk. Voor alles had zij gebroken met de geschiedenis van de 
christelijkee kerk. Juist deze historische continuïteit bepaalde de 
legitimiteitt van de kerk. Overigens dachten de gereformeerde 
predikantenn hier niet anders over.108 

Coornhertt en zijn gereformeerde tegenstanders deelden een aantal 
fundamentelee uitgangspunten in hun denken over de kerk. Beide partijen 
onderscheiddenn een zichtbare en onzichtbare kerk. Augustinus 
beklemtoondee reeds dat de zichtbare kerk een corpuspermixtum was. Ware 
gelovigen,, uitverkoren door God, en zondaars vormden één 

McGrath,, Reformation thought, 197. 
'Itaa et ecclesiae universali suam servamus unitatem, quam dissecare semper 

studueruntt diabolici spiritus'. J. Calvijn, Institutio christianae religionis (1559) in: Idem, 
OperaOpera quae supersunt omnia II , CR XX X (Braunschweig 1864) 754. Voor een 
uitgebreidee toelichting op het ecclesiologische denken van Calvijn: F. Wendel, Calvin: 
sourcessources et evolution de sa pensee religieuse (Parijs 1950) 221-242. 

Pelikann betoogt dat met de introductie van het 'continuïteits argument' in de vele 
controversess van de Reformatie een belangrijke historisering plaatsvond van het 
theologischee denken. Jaroslav Pelikan, Historical theology, continuity and change in Christian 
doctrinedoctrine (Londen 1971) 39. 
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gemeenschap.11 Deze zichtbare kerk kon onmogelijk een communio 
sanctorumsanctorum zijn. De gemeenschap van ware gelovigen maakte een 
onzichtbaree kerk uit, alleen kenbaar voor God.11 In deze kwestie 
vertoondee de denktrant van Coornhert en de predikanten opmerkelijk 
veell  overeenkomst. Crusius sprak dan ook in eerste instantie ergernis uit 
overr het feit dat Coornhert juist de verhouding tussen de zichtbare en 
onzichtbaree kerk aan de orde stelde om boude conclusies te trekken ten 
aanzienn van de gereformeerde kerk. Het zou de moeite niet waard zijn 
Coornhertt van repliek te dienen.111 

Crusiuss stelde aanvankelijk de zichtbare en onzichtbare kerk aan 
elkaarr gelijk. De gereformeerde kerk had zich volgens Crusius 
ontwikkeldd van onzichtbare ware kerk binnen de 'roomsche kercke' tot 
zichtbaree ware kerk. Coornhert had erkend dat de ware onzichtbare kerk 
zichh binnen de 'roomsche kercke' had opgehouden. Crusius vroeg zich af 
waaromm hij een probleem maakte van het feit dat deze ware onzichtbare 
kerkk 'simpelweg' bovengronds was gekomen.112 Het valt op dat deze 
redeneringg — op een kladblaadje in het handschrift van Crusius 
overgeleverdd — in de poiemiek zeif niet terugkeerde. Daarin beweerden 
dee predikanten stellig de ware zichtbare kerk te vertegenwoordigen, maar 
steldenn zij niet dat binnen hun kerk uitsluitend ware gelovigen waren te 
vinden,, zoals in de onzichtbare ware kerk. 

Dee verhouding tussen de zichtbare en onzichtbare kerk, cruciaal 
inn het betoog van Coornhert, was complexer dan Crusius eerst had 
willenn toegeven. De predikanten probeerden te bewijzen dat de 
argumentatiee van Coornhert met betrekking tot deze relatie tussen 
zichtbaarr en onzichtbaar onhoudbaar was. Al snel verlegden zij het debat 
echterr naar een verwant thema, te weten de kenmerken van de ware 
zichtbaree kerk. Op basis van twee kenmerken, de onderwijzing van de 
leerr en de bediening van de sacramenten, wilden de predikanten 
aantonenn dat hun kerk zich wel degelijk kwalificeerde als de ware 
zichtbaree kerk. De continuïteitsvraag brachten zij het liefst met dit debat 
omtrentt de notae ecclesiae in verband, waarmee zij zich richtten op het 
hedenn van de kerk in plaats van het verleden. 

Dee ferme taal van Calvijn, die in navolging van Cyprianus stelde 
datt buiten de kerk geen heil te vinden was113, bleef in de dupliek 
achterwege.. Crusius cum suis stonden weliswaar pal voor hun kerk, die zij 

1099 McGrath, Reformation thought, 200. 
1100 Euan Cameron, The European Reformation (Oxford 1991) 146. 
1111 Met drie redenen (handschrift Crusius), G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
1122 Ibidem. 
1133 Wendel, Calvin: sources et evolution de sa pensee religieuse, 223. 
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beschouwdenn als het lichaam van Chrisms, maar zij wensten gelovigen 
buitenn deze kerk niet van zich te vervreemden. 

Coornhertt deed het in zijn Redene voorkomen alsof de taak die hij 
zichzelff  had gesteld, het ontmaskeren van de gereformeerde kerk als een 
sekte,, in nog geen 2000 woorden was volbracht. Op basis van twee 
citatenn uit de Institutio van Calvijn en een citaat uit de brieven van Beza114 

kwamm Coornhert tot de conclusie dat 'alle kercken wekker leeraren den 
Geneefschenn calvyniaenschen oft besanischen leren ende scriften voor 
denn waren lere achten, dye navolgen ende den volcke leren' niet meer 
zijnzijn dan sekten.115 Zij konden geen aanspraak maken op de benaming 
'kerk'' omdat alleen de katholieke kerk als zodanig kon worden benoemd. 
Coornhertt stelde de zichtbare kerk aan de orde. 'Ende want dye kercke 
zichtbaerr is, ooc onsichtbaer, meyne ie mette benaminge beyder voorsz. 
kerckenn [de katholieke en de gereformeerde kerk, M.R.] den zichtbaren 
ghemeyntee der zelver, ende geenssins den onsichtbaren levenden stenen 
aendenn kercke Godes, ende ware litmaten Christi'.116 Coornhert wilde 
voorkomenn dat de polemiek zou uitdraaien op een debat over de 
onzichtbaree kerk. Deze gemeenschap van ware gelovigen kende geen tijd 
off  plaats, terwijl de conclusies van Coornhert juist de uiterlijke kerk 
golden,, de kerk in het hier en nu, met alle politieke consequenties van 
dien. . 

Tochh is bovenstaande uitspraak van Coornhert misleidend, want 
dee onzichtbare kerk speelde in zijn belangrijkste redenering wel degelijk 
eenn cruciale rol. Coornhert moest anticiperen op de (hypothetische) 
tegenwerpingg van gereformeerde zijde dat hun (zichtbare) kerk als 
voortzetting,, in een 'gereformeerde' gedaante weliswaar, van de 
katholiekee kerk moest worden beschouwd. Met twee citaten uit het 
vierdee boek van de Institutio van Calvijn hoopte hij zijn gereformeerde 
tegenstanderss op dit punt klem te zetten. Volgens Calvijn was de zichtbare 
kerkk herkenbaar aan de 'zuvere lere' en het 'rechte gebruyc der 
sacramenten'.. Voorts beweerde deze dat er vanaf de schepping tot de 

Watt de Institutio van Calvijn betreft, refereerde Coornhert in 1582 naar een 
(Latijnse)) editie uit 1550. Coornhert, Synodus I, 9; Idem, Proeve, 44. Vermoedelijk 
hanteerdee hij in 1578 dezelfde uitgave. Di t 2ou verklaren waarom Tilius - die gebruik 
maaktee van een editie uit 1559 of later - de verwijzingen van Coornhert aanmerkte 
alss 'male positae'. Tilius aan Crusius, [mei 1577], Van Schelven, 'Briefwisseling', 125. 
Voortss beschikte Coornhert over een editie van de brieven van Beza uit 1575: 
EpistolarumEpistolarum theohgicarum Theodori Bespe X'e^elij liber unus (2e druk; Genève 1575). 
Coornhert,, Synodus I, 8-9. 
ll DD Coornhert, ïkedem, 1. 

Ibidem. . 
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ondergangg van de wereld 'noyt tydt en was, noch zijn en zal, dat Godt 
nyett en heeft gehadt zijn kercke'.117 Op twee punten vulde Coornhert 
dezee laatste uitspraak aan. Calvijn zou hier hebben gesproken over Gods 
kerkk op aarde en bovendien moest deze kerk in tijden van kerkelijk verval 
—— bij afwezigheid van de twee kenmerken die Calvijn onderscheidde -
onzichtbaarr zijn geweest. Anders zou het onmogelijk zijn nog van 
continuïteitt te spreken. Waar deze onzichtbare kerk moest worden 
verondersteld,, daar was de ware kerk, zij het niet altijd voor het oog 
waarneembaar.118 8 

Hett vervolg van Coornherts redenering laat zich raden. Toen 
Lutherr en Zwingli zich afscheidden van de 'roomsche kercke' was de 
waree kerk onzichtbaar geweest. Een zichtbare ware kerk had immers - zo 
steldee Coornhert onder verwijzing naar Calvijn - moeten beschikken 
overr de zuivere leer en de juiste toediening van de sacramenten en 
daarvann was geen sprake geweest. Bovendien, wanneer destijds een 
zichtbaree ware kerk voorhanden was geweest, hadden de reformatoren 
geenn eigen gemeenten hoeven te stichten. Kortom, van een zichtbare 
w a ree Kent KUI I g e en spraKC zijn g c w c c s i. J J CS nyci ie 111111 [wasj u yc 

onsichtbaree kercke Gods nyet wter werelt', vervolgde Coornhert zijn 
betoog.. Deze kon niet bij de joden zijn, noch bij de heidenen, dus bleef 
dee katholieke kerk van destijds als enige mogelijkheid over. In haar 
middenn leefde de ware kerk Gods voort, hoewel onzichtbaar. 'So schynt 
oocc nootlick te volgen dat die kercke Lutheri ende Zwingelij geen 
kerekenn en zyn, maer nyet dan secten, en dat de Roomsche kercke alleen 
zoudee zyn die ware kercke'. 

Omm zijn betoog kracht bij te zetten beredeneerde Coornhert nog 
tweee keer de geldigheid van zijn conclusie. Zo kon de gereformeerde 
kerkk de ware zichtbare kerk niet zijn omdat de gereformeerde 
predikantenn evenmin als Luther en Zwingli beschikten over een 
uitdrukkelijkee opdracht van God om een kerk te stichten. Daarnaast had 
Calvijnn zelf beweerd dat 'Christus nyet en mach gescoort worden in 
stucken'' en 'dat Christus half f begraven zijnde schuylt inde Roomsche 

1177 Ibidem, 1. J. Calvijn, Institutio christianae religionis (1550), in: Idem, Opera quae 
supersuntsupersunt omnia I, CR XXI X (Braunschweig 1863) 544: 'Symbola ecclesiae 
dignoscendaee verbi praedicationem sacramentorumque observationem posuimus'. 
Ibidem,, 540: 'Et quanquam rara saepius indicia eiusmodi sanctificationis exstant inter 
homines,, statuendum tarnen est, nullum fuisse ab orbe condito tempus, quo 
ecclesiamm suam Dominus non habuerit; nullum etiam fore, ad consummationem 
usquee saeculi, quo non sit habiturus'. 
1188 Coornhert, Redene, 1. 
1199 Ibidem, 1-2. 
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kercke'.. Ook hieruit concludeerde Coornhert dat de katholieke kerk 
moestt worden beschouwd als de ware kerk Gods, ook al was zij een 
'besmette'' kerk. Hij vergeleek haar met een grote hoeveelheid schuim 
waarinn zich nog een klompje puur goud bevond. Want vuylheyt neemt 
substantiee niet wech, maer cleeft daer an'.121 

Hett is opvallend dat Coornhert nergens expliciet sprak van de 
Svaree zichtbare kerk'. De ware onzichtbare kerk, daarentegen, durfde hij 
well  te benoemen. Omdat zij 'geweest zy byden Roomschen kercke', gold 
dezee laatste als 'ware kercke'.122 Was deze ware kerk op de een of andere 
manierr echter ook zichtbaar? In de kandijn van zijn betoog, ter hoogte 
vann de alinea waarin hij de onzichtbare kerk vereenzelvigde met de ware 
kerk,, krabbelde Coornhert de zinsnede Verenicht met een kercke 
sichtbaer'.. Voorts had hij in de inleiding tot Bodene stellig beweerd dat 
zijnn betoog 'den zichtbaren ghemeynte' betrof.123 De precieze 
verhoudingg van de ware onzichtbare kerk tot de zichtbare kerk bleef 
echterr schimmig. Coornhert koos ervoor onduidelijkheid te laten bestaan 
omdatt hij zichzelf niet in een lastige positie wilde manoeuvreren. Hij 
beschouwdee de 'Roomsche' kerk immers als corrupt en deinsde ervoor 
terugg zich te afficheren als pleitbezorger van deze kerk als ware zichtbare 
kerk.. Bovendien zou een dergelijke koers van weinig gevoel voor 
politiekee opportuniteit hebben getuigd. Coornhert achtte het in het 
algemeenn zelfs verstandig zich zoveel als mogelijk achter zijn 
argumentatiee te verschuilen. Hij presenteerde zijn conclusies dan ook als 
noodzakelijkee gevolgtrekkingen, die zichzelf als het ware buiten de 
auteurr om aan de lezer opdrongen.124 

Dee beschuldiging dat de gereformeerde kerk niet kon bogen op 
historischee continuïteit met de apostolische kerk en bovendien haar 
dienarenn een goddelijke opdracht ontbeerden, raakte de gereformeerde 
predikantenn op een kwetsbaar punt. Coornhert wist deze ingewikkelde 
problematiekk simpel uit te leggen, waardoor zijn boodschap aan 
overtuigingskrachtt won. Crusius gaf in de dupliek volmondig toe dat de 
gereformeerdee kerk de schijn tegen had. TDat ghij onse afsonderinghe 
hatelickk ende argherlick seght te zijn, bekennen wij soo te wesen, 

Ibidem,, 2. 
1211 Ibidem, 2-3. 
1222 Ibidem, 1. 
1233 Ibidem. 

Coornhertt formuleerde zijn belangrijkste conclusie zeer voorzichtig: Soo scbytit 
nootlijckk te volghen dat de kercken Lutheri ende Zwighli gheen kercken en zijn, maer 
niett dan secten, ende dat die Roomsche kercke de ware kercke soude %ijti  alleen' (mijn 
cursiveringen,, M.R.). Ibidem, 2. 
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namelickk datse teghen ons eenen grooten haet verweckt, ende maeckt dat 
velee onverstandighe menschen over ons verarghert zijn'.1-3 De 
continuïteitt binnen de katholieke kerk, zichtbaar in een ononderbroken 
lij nn van bisschoppen, die op hun beurt opvolgers van de apostelen 
waren,, vanaf de vroegste kerk, maakte deze kerk voor velen 
aantrekkelijk,, aldus Crusius. Om die reden alleen bleven vele gelovigen 
bijj  de katholieke kerk en haar leer.126 Ook de redenering van Coornhert, 
diee sprak van een historisch in plaats van een institutioneel continuum, 
konn vermoedelijk onder brede lagen van de bevolking op bijval rekenen. 

Inn de dupliek wrong Crusius zich in vele bochten om de 
argumentatiee van Coornhert te ontkrachten en het evidente wantrouwen 
tegenoverr de gereformeerde kerk zoveel mogelijk weg te nemen. Tilius 
hadd hem in een uitvoerige brief over de kwestie-Coornhert gewezen op 
bruikbaree literatuur. Een dag na ontvangst van Coornherts Redene was 
Tiliuss aan het werk gegaan in zijn bibliotheek. Het ligt voor de hand dat 
hijj  Crusius wees op de boeken die Coornhert in zijn traktaatje zelf 
aanhaalde:: de Institutio van Calvijn en de verzamelde brieven van Beza. 
uaarnaastt adviseerde Tihus om öuüingers uecaaes' en de Loet communes 
vann zowel Vermigli als Musculus128 ter hand te nemen.129 

Inn protestantse kring hadden dergelijke Loei communes als 
theologischh handboek de plaats ingenomen van de middeleeuwse Summa. 
Zijj  systematiseerden allerhande theologische argumentatie en legden de 
Bijbell  in gerubriceerde vorm aan de lezer voor. Dergelijke verzamelingen 
vann bijbelteksten konden als basis dienen voor de opbouw van een 
betoog.1300 Tilius meldde voldaan dat hij een Voldoende grote hoop 

1255 Crusius, Antwoordt, 19. 
1266 Ibidem, 38-39. 
1277 Heinrich Bullinger, Sermonum decades duae. De potissimis verae reltgionis capitibus (Zurich 
1549).. In 1577 waren reeds vele edities van deze verzamelde preken in omloop; in 
15633 verscheen een Nederlandse vertaling in druk. 
1288 Wolfgang Musculus, Loei communes in usus sacrae theologiae candidatorum parati (Bazel 
1560).. Ook dit werk kende in 1577 vele edities; Petrus Martyrus Vermigli, Loei 
Communes.Communes. Ex variis ipsius authoris libris in unum volumen colkcii, & quatuor classes distributi 
(Londenn 1576). 
1200 Tilius aan Crusius, [mei 1577], Van Schelven, 'Briefwisseling', 125: 'Totum hanc 
contrivii  diem legendo Calvinum de ecclesia, Musculi et Martvris locos et Bullingeri 
Decadess de ecclesia et schismate, apud quos acervus lapidum satis magnus reperitur 
add lapidendum et prosternendum hunc Philisteum incircumcisum'. 
13111 Over de algemene betekenis van de term locus. Peter Mack, Renaissance argument. 
TT 'alia and Agricola in the traditions oj rhetoric and dialectic (Leiden 1993) 135. De 'Loei 
communescommunes (1521) van Melanchthon kenden een grote verspreiding. Volgens Anthony 
Levii  droeg dit werk ertoe bij dat het lutheranisme in Duitsland rond 1520 voor 
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stenen'' had verzameld waarmee Coornhert, 'die onbesneden Filistijn', 
moestt kunnen worden gevloerd.131 Het gebruik van Loei communes had 
eenn hoge vlucht genomen in combinatie met vernieuwingen in de 
dialectiekk in de eerste helft van de zestiende eeuw.132 In de middeleeuwse 
propositionelee logica werden syllogismes ingezet om tot waterdichte 
redeneringenn te komen. Deze welhaast wiskundige 'syllogistische 
strengheid'' verdween ten gunste van een meer pragmatische dialectiek, 
diee in dienst stond van het overtuigen.133 De Loei konden helpen 
samenhangg te brengen in een betoog dat de lezer moest zien te raken. 

Inn de dupliek werden deze uitgangspunten in de praktijk gebracht. 
Crusiuss bediende zich van syllogismen om belangrijke verbanden aan te 
geven.. Ook goot hij de argumentatie van Coornhert in een syllogistische 
redeneervormm om deze vervolgens op 'technische' wijze te ontkrachten 
doorr één van de premissen te weerleggen. Crusius werkte de syllogismen 
echterr niet tot in detail uit en in de loop van het betoog lijken zij zelfs te 
vervliegenn ten gunste van andersoortige argumentatie. Crusius vervulde 
inn de polemiek de rol van respondens. Deze kende als taak de argumentatie 
vann de opponens, in dit geval Coornhert, te weerleggen zonder zelf nieuwe 
bewijsvoeringg te introduceren.134 Crusius week van dit algemene 
uitgangspuntt af toen hem duidelijk werd dat op grond van 'technische' 
argumentatiee Coornhert alleen in de hoek kon worden gedreven tegen 
eenn voor de predikanten al te hoge prijs. 

Al ss voorbeeld kan de reductio ad absurdum dienen die Crusius 
inzettee tegen de argumentatie in Coornherts Redene. Als Coornhert de 
onzichtbaree ware kerk per definitie verbond met de ware kerk, dan 
moestt dit volgens Crusius eveneens gelden voor de afgodische kerk van 
dee joden en zelfs voor de kerk van de Turken, waarin zich immers bij tijd 
enn wijl e ware gelovigen hadden bevonden. Coornhert verwierp deze 
analogie.. Zijn conclusie ten aanzien van de katholieke kerk beschouwde 
hijj  als gerechtvaardigd vanwege de gemeenschappelijkheid die de 

desintegratiee kon worden behoed. Anthony Levi, Renaissance and reformation. The 
intellectualintellectual genesis (New Haven 2002) 283-284. 

Tiliu ss aan Crusius, fmei 1577], Van Schelven, 'Briefwisseling', 125: 'Philisteum 
incircumcisum'. . 

Evanss brengt de loci in verband met het middeleeuwse en vroegmoderne denken 
overr topor. Evans, Problems of authority, 18-29. Met name Rudolf Agricola kende de topoi 
eenn prominente positie toe in zijn invloedrijke dialectische handboek De inventione 
dialecticadialectica (1515). Mack, Renaissance argument, 130-167. 
1333 Lisa Jardine, 'Humanistic logic' in: CHRP, 175-176. 

Grahamm White, Luther as a nominalist. A study of the logical methods used in Martin 
Luther'sLuther's disputations in the light of their medieval background. Schriften der Luther-Agricola-
GeseUschaftt 30 (Helsinki 1994) 21. 
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onzichtbaree ware kerk had gekend met de gecorrumpeerde, zichtbare 
kerk.. Deze band tussen beide kerken was onder andere gelegen in de 
substantiee van de doop, in de apostolische geloofsbelijdenis en in het 
gelooff  in de drie-eenheid.13' Om zijn argumentatie overeind te houden 
zagg Crusius zich gedwongen een absolute scheiding voor te staan tussen 
dee gereformeerde en de katholieke kerk. Dat lukte hem uiteindelijk niet. 
Hijj  moest erkennen dat de katholieke kerk op een aantal punten 
gelijkeniss vertoonde met de gereformeerde kerk. Zij was een 'sichtbare 
vervallenee ende vervalschte kercke Godts' en de katholieke gelovigen 
warenn christenen 'om datse inden name Christi ghedoopt zijn ende den 
naemee Christi wterlick belijden'.136 

Dee mildheid van Crusius staat in schril contrast met de niets 
ontziendee felheid waarmee Coornhert de gereformeerde kerk als sekte 
probeerdee te ontmaskeren. In navolging van de apostel Paulus wilde 
Crusiuss ook binnen de eigen kerk dogmatische conflicten niet op de spits 
drijven.. Hij predikte 'christelicke bescheijdenheijt ende onderlinghe 
verduldicheijt'' opdat controverses niet tot verdere scheuringen aanleiding 
zoudenn geven. Het is duidelijk dat Crusius zoveel gelovigen als 
mogelijkk binnen de gereformeerde kerk probeerde te halen door een 
zekeree rekkelijkheid voor te staan. De kwestie van de historische 
continuïteitt die Coornhert te berde had gebracht, zorgde echter voor een 
lastigee uitgangspositie. De reductio ad absurdum was afgeketst op de 
praktijkk van alledag waarin Crusius rekening moest houden met een 
grotee groep katholieke gelovigen voor wie hij de deuren van zijn kerk 
wildee openhouden. Omdat Crusius niet kon komen tot een adequate 
weerleggingg van Coornherts argumentatie, koos hij voor de vlucht naar 
vorenn en probeerde hij de status quaestionis van het debat te verschuiven. 
Dee gereformeerde kerk predikte de ware leer en bediende de 
sacramentenn op rechtmatige wijze. Met andere woorden: zij was een 
waree zichtbare kerk. Het was aan Coornhert, zo stelde Crusius, om het 
tegendeell  te bewijzen. 

Ookk met deze wending in de polemiek wist Coornhert zijn 
voordeell  te doen. Hij liet zich weliswaar meevoeren in een debat over de 
leerr en de sacramenten, maar wist de verschillende thema's voortdurend 
tee relateren aan het probleem van de kerkelijke verdeeldheid. Keer op 
keerr beschuldigde hij Crusius ervan de kerkelijke eenheid te hebben 
opgeofferdd aan leerstellige zuiverheid en uiterlijkheden als de 
sacramenten.. In het licht van deze beschuldigingen was iedere poging 

1355 Crusius, Antwoordt, 6. 
1366 Ibidem, 8. 
1377 Ibidem, 37. 
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vann Crusius om de gereformeerde kerk op constructieve wijze als ware 
zichtbaree kerk naar voren te brengen tot mislukken gedoemd. Met 
logischh redeneren alleen kwam Crusius er niet, dat was wel duidelijk. De 
krachtt van Crusius' betoog school dan ook in de retorische oriëntatie van 
dee dupliek waarin naast docere ook ruimte was voor movere. De lezer 
diendee niet alleen te worden aangesproken op zijn verstandelijke 
vermogens,, maar moest bovenal emotioneel worden geraakt zodat hij 
instemdee met het betoog. 

Inn de tweede helft van de zestiende eeuw werd het grootste belang 
toegekendd aan de elocutio, volgens de klassieke retorica het stadium van de 
voordrachtt van een betoog. Een effectieve presentatie van argumenten 
hieldd voortdurend rekening met het beoogde publiek. De kunst van de 
welsprekendheidd was in de eerste plaats een kwestie van praktische savoir-
faire.faire. Melanchthon, wiens retorische opvattingen veel aanhang vonden, 
beschouwdee een beroep op de emoties als noodzakelijk om de lezer tot 
hett goede te brengen.138 De retorica was dan ook als academische 
disciplinee dienstbaar gemaakt aan de theologie opdat de goddelijke 
waarheidd door middel van het gesproken of geschreven woord kon 
overtuigen. overtuigen. 

Crusiuss speelde in de dupliek voortdurend in op sentimenten. Niet 
alleenn hoopte hij op deze manier zijn lezers ontvankelijk te maken voor 
zijnzijn negatieve oordeel over Coornhert, ook stond hem voor ogen kritiek 
opp de gereformeerde kerk weg te nemen. Coornhert probeerde hij het 
etikett op te plakken van 'onbetrouwbare katholiek'. Gezien de 
voortdurendee dreiging van oorlog vonden verdachtmakingen van dit 
soortt zeker weerklank. Voorts deed Crusius een beroep op het 
rechtvaardigheidsgevoell  onder zijn lezers door de reformatoren van het 
eerstee uur, Luther en Zwingli, voor te stellen als helden van het 
rechtzinnigee geloof. Wie zou bezwaar durven maken tegen de wijze 
waaropp deze mannen grove dwalingen in de katholieke kerk en leer aan 
dee kaak hadden gesteld? 

Crusiuss lanceerde in de dupliek een persoonlijke aanval op 
Coornhert.. 'Soo segghen wij dat uwe woorden ons gheen cleijn 
achterdenckenn van archüsticheijt teghen u gheven', schreef de 
predikant.1399 Enerzijds beweerde Coornhert dat hij bewezen achtte dat 
dee katholieke kerk de ware kerk was, anderzijds ontkende hij dat zij een 
waree zichtbare kerk was. Over de katholieke kerk als zichtbare kerk 
meendee Coornhert zelfs geen uitspraak te hebben gedaan. Tegenover 

Vickers,, In defence of rhetoric, 281-283. 
Crusius,, Antwoordt, 8. 
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Crusiuss betoogde hij: 'Indien ghij vande sichtbare kercke soudet 
spreecken,, datmen mueghelick wat anders vernemen soude'.140 Het is 
duidelijkk dat Coornhert met het oog op de politiek-godsdienstige 
omstandighedenn veel slagen om de arm hield, hetgeen door Crusius als 
dubbelzinnigg werd geduid. 'Ons dunckt dit een heel verkeerde saecke te 
zijn,, dat ghij, sonder u ghevoelen te openbaren, teghen ons beweeren 
wil tt dat de Roomsche kercke de ware sichtbare kercke schijnt te zijn, 
twelckk ghij selfs niet en ghelooft, ende alsoo is na u eijghen ghevoelen, 
tghenee dat ghij teghen ons sustineert, niet dan der waerheijt ghelijck, 
maerr niet de waerheijt selve'.141 

Crusiuss probeerde de argumentatiewijze van Coornhert in een 
slechtt daglicht te stellen door een vergelijking met de sofisten 'die door 
haerr conste ende subtijlheijt waerschijnlick willen proberen dat wit swart 
is'.1422 Voorts speelde Crusius in op het beeld van de onbetrouwbare 
katholiek.. Hij schreef zijn tegenstander een pro-katholiek standpunt toe, 
hetgeenn Coornhert in politiek opzicht als verdachte persoon 
brandmerkte.. Hoewel moeilijk te ontkennen valt dat Coornherts kijk op 
dee katholieke kerk van zijn tijd ondoorzichtig blijft , was Crusius toch 
ookk onwillig om in zijn kritiek het cruciale onderscheid in de redering 
vann Coornhert tussen Svare kerk' en Vare zichtbare kerk' te 
verdisconteren. . 

Coornhertt was zeer stellig geweest in zijn verwerping van de 
katholiekee kerk als ware uiterlijke kerk. Crusius citeerde Coornhert als 
volgt:: 'Ten eersten seght ghij, dat ghij niet en wil t noch condt bewijsen, 
datt de Roomsche kercke de suijvere leere en trechte ghebruijck der 
sacramentenn heeft, maer dat ghij eer crachtelick soudt connen bewijsen 
datt de Roomsche kercke de warachtighe niet en is, ia datse niet en mach 
voorr een kercke ghehouden wesen'.143 Di t nam niet weg dat voor 
Coornhertt de ware kerk - hoewel voorlopig onzichtbaar - in de 
geschiedeniss van de katholieke kerk lag verankerd. In een poging 
Coornhertt in diskrediet te brengen, had Crusius alleen nog oog voor de 
evidentee asymmetrie die hij in het betoog van Coornherts ontwaarde. De 
argumentatiee in Bodene leidde tot een felle veroordeling van de 
gereformeerdee kerk als sekte, terwijl de katholieke kerk - volgens 
Coornhertt minstens zo gecorrumpeerd - niettemin als ware kerk uit de 
buss kwam. Zorgvuldig had Crusius de continuïteitsgedachte, die de kern 

14(11 Ibidem. 
1411 Ibidem. 
1422 Ibidem. 
1433 Ibidem, 18-19. 
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uitmaaktee van dit ecclesiologische debat, op deze plaats in de 
controversee onschadelijk gemaakt. 

Vanzelfsprekendd moest Crusius de legitimiteit van de 
gereformeerdee kerk ook in historische zin duiden. Hiervoor gebruikte hij 
eenn kwestie die nauw verwant was met het ecclesiologische debat. 
Crusiuss stak zijn energie niet in het ontrafelen van de ingewikkelde 
verhoudingg tussen zichtbare en onzichtbare kerk, maar probeerde zijn 
lezerss te winnen voor een visie op de geschiedenis waarin een direct 
goddelijkk ingrijpen het optreden van de hervormers had gelegitimeerd. 
Lutherr en Zwingli waren door God tot hun taak geroepen.144 

Dee Reformatie stelde hij voor als een strijd tussen goed en kwaad. 
Wiee durfde te beweren dat kritiek op de corrupte katholieke kerk 
ongeoorloofdd was? Daarnaast zocht hij bevestiging van de legitimiteit 
vann de Reformatie, en daarmee ook van de kerkscheuring, in de loop van 
dee geschiedenis zelf. Het had niet lang geduurd of Luther en Zwingli 
haddenn steun gekregen van wereldlijke overheden. Ook deze 
ontwikkelingg maakte onderdeel uit van een goddelijke plan. Waar 
Coornhertt zijn heil had gezocht in abstracte argumentatie gericht op het 
'bewijzen'' van een weinig tastbaar ecclesiologisch continuum, 
presenteerdee Crusius de heilsgeschiedenis als door God gestuurd 
mensenwerk.145 5 

Volgenss Coornhert had het Luther en Zwingli ontbroken aan een 
goddelijkee opdracht tot het stichten van een nieuwe kerk of tot het 
hervormenn van de oude kerk. Crusius beschouwde zichzelf als 
hervormer,, maar beaamde dat de Reformatie in zekere zin nieuwigheden 
hadd gebracht. Als voorbeeld noemde hij het leerstuk van de sola gratia. 
Ideeënn zoals deze oogden echter uitsluitend nieuw omdat de mensen 

Ibidem,, 12-13; Crusius, Velitatio, 21-22: 'Quod si non possit probare esse novam, 
&&  rogatur fateri esse veterem: turn porro videbimus an & quatenus liceat veterem 
Ecclesiamm collapsam instaurare atque reformare & an Lutherus & Zwinglius 
vocationemm a Deo ad id faciundum habuerint'. 

Cruius,, \relitatio, 25-27: 'Cepit primum anno 1517 Lutherus quum erat Ecclesiae 
Papisticaee doctor doctrinam Papisticam de indulgentüs falsitatis et mendacii 
reprehenderee ex sacrarum litterarum auctoritate. [...] Sed ipse excommunicatus a 
Papa,, a Christo in propinquiorem familiaritatem receptus est, inquam veritatis 
cognitionee maiores profectus fecit. Cuius euam laboribus ita benedicit Deus ut 
Saxoniaee dux legitimus illi c loei magistratus veritatis cognitionem adoptatus atque 
amplexuss Lutherum ne in manus tyrannorum incidat tuendum recipiat. [...] Idem 
quoquee fuit initium et progressus eiusdem in Helvetia circa idem tempus [...]. 
Iterum,, in puram et Catholicam Ecclesiam reduxerunt praedicantes fidem ïllam 
antiquamm Romanam, quae per to turn mundum tempore Pauli celebrabatur [...]. 
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langee tijd waren misleid.146 Crusius presenteerde de Reformatie als een 
onontkoombaarr proces dat alleen in zoverre een breuk in de 
geschiedeniss van de kerk betekende, dat Luther en Zwingli de gelovigen 
opnieuww op het rechte pad hadden gebracht. Het is duidelijk dat voor 
Crusiuss het proces van de kerkhervorming nog altijd in volle gang was. 
Uitt de Velitatio blijkt dat de gereformeerde predikanten zich in de traditie 
vann Luther en Zwingli plaatsten. Zij beschouwden de verschillende 
hervormdee kerken als onderdeel van één en dezelfde 
hervormingsbewegingg met als eindstation hernieuwde eendracht binnen 
dee muren van een universele kerk.147 

Crusiuss hield zijn lezers voor dat zij de redding van de kerk in de 
tegenwoordigee tijd meebeleefden. 'Maer over 60 iaren heeft de Heere 
godtsalighe,, gheleerde ende vroomhertighe mannen wt het midden des 
pausdomss selfs doen op staen dewelcke de schande des antechrists 
ontdeckt,, het evangelium J. Christi recht gheleert, ende de menschen tot 
dee kennisse der waerheijt gheroepen hebben.'148 De missie van Crusius 
wass pas geslaagd wanneer Coornhert als vijand van deze direct aan de 
heilsgeschiedeniss gerelateerde nabije toekomst was ontmaskerd. 

Dee dupliek van de predikanten was in februari 1578 nog altijd niet 
verstuurd.. Het geduld van Coornhert raakte op en hij reisde naar Delft, 
waarr hij zich beriep op de belofte die Tilius hem op papier had gedaan. 
Inn het weerwoord op naam van Tilius was Coornhert namelijk een 
gesprekk aangeboden.149 Crusius toonde zich opnieuw minder enthousiast 
dann zijn collega Tilius, die moet worden beschouwd als de motor achter 
hett aanstaande godsdienstgesprek in Leiden. In de dupliek keek Crusius 
mett bezwaard gemoed vooruit naar het mondelinge treffen dat inmiddels 
mett Coornhert blijkt overeengekomen: 

WijWij sien hier wt wel, dat het niet al buijten de waerheijt is, twelck ons wel ten ooren is 

ghecomen,ghecomen, van uwe haesticheijt ende onverduldicheijt int tsamenspreecken, waer door 

wiwi ooc soo traghelick hewillicht hebben om met u mondelick te handelen, ende nu oock 

nana dat in sulcks hebben bewillicht gheen groote hope en hebben dat het seer 

stichtelickendestichtelickende bescheijdelick sal toegaen. Want indien wt uwe penne soodanighe 

scheldinghenscheldinghen ende lasterwoorden vloei/en teghen onse leere/ die noch niet van valscheijt 

146146 Ibidem, 22: 'Fatemur igitur novam nostram Ecclesiam dici aliquo modo posse 
quatenuss nimirum hominibus iam longo tempore seductis nova est'. 
1477 Ibidem, 27: 'in puram et Catholicam Ecclesiam reduxerunt preadicantes fidem 
ïllamm antiquam Romanam'. 
1488 Crusius, Aniboordt, 13. 
1455 Ibidem. 
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overwonnenoverwonnen en is, wat hebben wij te verwachten van uwe tonghe, dewijle ghij selfs 

schrijft,schrijft, dat de tonghe veelghereederghereetschap is dan de penne.150 

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

Debatt  in Delft 

Dee besprekingen in Delft vloeiden voort uit de pennenstrijd tussen Tilius 
enn Coornhert, waaraan Crusius en Donteclock inmiddels een substantiële 
bijdragee hadden geleverd. Toch was het met name Tilius geweest die het 
debatt had gezocht. Zijn schriftelijke reactie op Coornherts Redene had hij 
afgeslotenn met de mededeling dat hij ('met zijne medehulpers') bereid 
wass — indien gewenst en op een geschikte tijd - het debat mondeling 
voortt te zetten.151 De repliek van Coornhert volgde snel, maar daarna 
dreigdee de schriftelijke polemiek in een impasse te raken. Crusius en 
Donteclockk zouden een dupliek schrijven, maar zij draalden. Onder vals 
voorwendsell  (of was toch sprake van een misverstand?)152 reisde 
Coornhertt medio februari 1578 naar Delft af om ervoor te zorgen dat 
Tiliuss alsnog zijn belofte zou nakomen. Tilius verwees hem echter door 
naarr Crusius en Donteclock, die deze onverwachte gast voor een keuze 
stelden.. Coornhert kon het weerwoord van de predikanten afwachten, 
waarinn zij een datum voor het debat zouden noemen, of hij kon per 
directt een datum voorgeschreven krijgen. De ongeduldige Coornhert 
kooss voor het laatste.153 

Opp 24 februari 1578 maakte Coornhert zijn opwachting in 
Delft.1544 Met de predikanten Crusius en Donteclock trad hij in 

Crusius,, A.ntwoordt, 41-42. 
Coornhert,, Vande ljeydtsche disputatie, [6r]; Crusius, Donteclock, 'Remonstrantie, 4. 

11 2 Al s excuus voor zijn komst naar Delft voerde Coornhert aan dat hij een briefje 
hadd ontvangen van de Haarlemse predikant Basius ('doctor Basius'), waarin deze hem 
meedeeldee dat de Delftse predikanten de controverse met Coornhert graag beëindigd 
zoudenn zien. Coornhert had dit als onmiskenbare lokroep tot disputeren geduid. De 
predikantenn ontkenden stellig Basius de opdracht te hebben gegeven Coornhert aan 
tee sporen naar Delft te komen. Coornhert, \'ande Leydtsche disputatie, [10r]. 

Ibidem;; Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 5. 
11 4 Op onverklaarbare wijze - de afspraken met de predikanten ten spijt — bleek bij 
Coornhertt sprake van een misverstand omtrent de startdatum van de disputatie. Een 
waarschuwingg van Tilius wist te voorkomen dat hij enkele dagen te vroeg uit 
Haarlemm vertrok. Coornhert aan Tilius, 20 februari 1578, G A D, Hervormde Gem., 
inv.. nr. 45. 
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onderhandelingg over het debat dat de volgende dag op een 'privé plaetse' 
inn de stad van start zou gaan.153 De commissarissen bij het Leidse 
godsdienstgesprekk zouden het Delftse debat naderhand als 
'tsamensprekinghe'' bestempelen.156 Het Hof van Holland hanteerde de 
termm 'disputatie'.137 Het debat was in zoverre een publieke 
aangelegenheidd dat beide partijen werd toegestaan maximaal twaalf 
toehoorderss uit te nodigen. Zonder moeite hadden het er meer kunnen 
zijn,, want er bestond in Delft grote belangstelling voor het debat.158 De 
bijeenkomstt in Delft kan niet worden gekarakteriseerd als 'politieke 
disputatie',, want de overheid had zich er op geen enkele wijze mee 
bemoeid.. Juist om deze reden grepen de Staten in. Op 25 februari 1578, 
inn de vroege namiddag, verscheen de procureur-generaal van het Hof 
vann Holland, die de voortzetting van het debat per onmiddellijk 
verbood.1599 Het Hof handelde op last van de Staten.160 Vermoedelijk 
hebbenn Delftse regenten de Staten uit voorzorg ingelicht, omdat het 
godsdienstgesprekk volgens hen een risico voor de openbare orde 
betekende.. De officiële opdracht van het Hof aan de procureur-generaal 
wijstt in deze richting. Het verbod van de Staten moest namelijk worden 
uitgevaardigdd in aanwezigheid van de Delftse schout en een aantal leden 
vann het stadsbestuur.161 

Coornhert,, Vande Leydtsche disputatie, [10v]. 
1566 Ibidem. 

Commissiee van het Hof van Holland voor de procureur-generaal, 25 februari 1577 
(=1578),, NA, Archief Hof van Holland (HvH), inv. nr. 4593. Voor een transcriptie: 
Bronnen,Bronnen, Becker ed., 70-71. 
1588 Coornhert, Vande Leydtsche disputatie, [10r]-[10v]. 
1599 NA, HvH, inv. nr. 4593. 

Dee resolutieboeken van de Staten ontbreken voor de periode 2 september 1577-21 
augustuss 1578. Uit de reconstructie van J.H.W. Unger, gebaseerd op Rotterdamse 
vroedschapsnotulenn uit deze periode, valt op te maken dat de Staten op 5 februari 
beslotenn het debat in Delft door de procureur-generaal te laten beëindigen. Ook 
bepaaldenn zij dat Coornhert moest worden verboden boeken uit te geven zonder 
voorafgaandee toestemming van de Staten. De datering op 5 februari is volgens 
Beckerr beslist onjuist (Bronnen, 71) en moet zijn 25 februari. J.H.W. Unger, 'De 
resolutiënn van de Staten van Holland van 1577 en 1578', BMHG XIV (1893) 1-68, 
aldaarr 43. 
1611 NA, HvH, inv. nr. 4593: 'Alsoe 't Ho ff van Hollant in 't seker onderricht es, dat 
eenenn Dirck Volckertsz. Coornhart hem vervorderen soude, openbairlick binnen der 
steedee (van Del ff) met den predicanten aldaer te disputeeren, ende dat zy op huyden 
in'tt werck souden treeden [...], soe is't dat 't voors. Hoff [...] gecommitteerd heeft 
[...]]  den procureur-generael [...] die voors. predicanten ende Dirck Volckertsz. van 
Co.. Ma", weegens ter presentie van den schout ende eenigen van de regierders in 
Delftt wel ernstlick t'interdiceren die voors. disputatiën [...]'. 
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Dee komst van de procureur-generaal naar Delft duidt erop dat de 
schriftelijkee controverse tussen de predikanten en Coornhert in de 
periodee voorafgaand aan het Delftse debat al voor de nodige 
opschuddingg had gezorgd. De Staten motiveerden hun besluit als volgt: 
'gemercktt soedaenige disputatiën tenderen tot schandalisatie ende 
oproericheytt van de gemeente; dat meede soedaenige openbare 
disputatiënn niet en behoeren getollereert te werden sonder voorgaende 
consentt van den voors. Hove ofte die Staten van de lande'.162 De 
tussenkomstt van de Staten moet worden uitgelegd als maatregel ter 
beschermingg van de openbare orde, niet als principiële stelüngname 
tegenn het disputeren. Zelfs bleek de regering enkele dagen later bereid 
toestemmingg te verlenen voor een nieuw debat. De Staten vreesden dat 
dee kwestie-Coornhert zich zou ontwikkelen tot brandhaard van de reeds 
jarenn sluimerende onrust onder een groot deel van de bevolking omtrent 
dee godsdienstige orde in het land. Een godsdienstgesprek zonder 
toezichtt van de overheid achtten zij veel te gevaarlijk. 

Hoewell  het Delftse debat amper op gang kwam en bovendien de 
actaa van de besprekingen niet zijn overgeleverd (voor zover deze ooit 
zijnn opgesteld), is het om twee redenen van belang de gang van zaken in 
Delftt onder de loep te nemen. Ten eerste blijkt daaruit de houding van 
dee Staten tegenover het disputeren, en ten tweede ligt in de Delftse 
besprekingenn de kiem besloten van de latere mislukking van het Leidse 
godsdienstgesprek.. Uit het verslag van de Leidse disputatie valt op te 
makenn dat het Delftse debat voortdurend als referentiepunt diende.163 

Dee besprekingen in Delft verliepen van meet af aan moeizaam als gevolg 
vann een meningsverschil over de uitgangspunten van het debat, dat 
tijdenss de preliminaire besprekingen - op de dag voor aanvang van het 
debatt — aan het licht was gekomen. De predikanten beweerden dat reeds 
inn een vroeger stadium, bij het vaststellen van een datum voor de 
besprekingen,, was overeengekomen dat zou worden gedebatteerd over 
eenn reeks van theologische onderwerpen. Zij noemden achtereenvolgens 
dee zichtbare kerk (inclusief 'die sendinge der dienaren'), de 
rechtvaardigingsleerr en het leerstuk van de vrije wil. Mogelijk zou daarna 
ookk de predestinatieleer in overweging worden genomen.164 Over deze 
thema'ss zou volgens de predikanten 'generalijck' worden gesproken. Zij 
meendenn dat Coornhert stilzwijgend met dit voorstel had ingestemd.165 

1622 Ibidem. 
167>167> Coornhert, T rande Lejdtsche disputatie, [6v]-[21r]. 
1644 Ibidem, [10r]. 
1655 Ibidem, [llr]-[llv] . 
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Inn Delft was volgens de predikanten een 'algemeen' debat begonnen 
overr de kenmerken van de ware kerk. 

Dee interpretatie van Coornhert luidde anders. Hij zou nooit 
akkoordd zijn gegaan met het voorstel van de predikanten. Hij vond de 
thema'ss die de predikanten voorstelden te ver gezocht: het 
godsdienstgesprekk moest immers worden beschouwd als een vervolg op 
dee schriftelijke polemiek die hij met Tilius had gevoerd.166 Daarin had 
Coornhertt geprobeerd aan te tonen dat alle kerken die hun leer baseren 
opp de geschriften van Calvijn en Beza onware kerken zijn. Binnen hun 
murenn werd een onware leer gepredikt. Een dergelijke inzet zou het 
Delftse,, en later ook het Leidse, godsdienstgesprek aanmerkelijk dichter 
bijbij  huis hebben gebracht. Coornhert betoogde dat de predikanten erin 
haddenn toegestemd te antwoorden 'opt gene ick henluyden voorwerpen 
soudee wten schriften Calvini ende Bese'.167 Toen het erop aankwam, 
toondenn zij hun werkelijke intentie. Een ochtend lang, nog altijd volgens 
dee lezing van Coornhert, namen de predikanten een hooghartige 
houdingg aan en probeerden zij Coornhert zover te krijgen antwoord te 
gevenn op de vragen die zij inbrachten.168 

Hett meningsverschil over de 'voet, forme ende maniere' van het 
Delftsee godsdienstgesprek zou tijdens de voorbesprekingen in Leiden de 
vormm aannemen van een welles-nietes-discussie tussen de predikanten en 
Coornhert.. De kwestie was van groot belang want het Leidse 
godsdienstgesprekk zou in dezelfde trant als de Delftse moeten worden 
gevoerd.. Wat zich nu werkelijk in Delft heeft afgespeeld, blijf t 
onduidelijkk bij gebrek aan acta van het debat.169 In ieder geval staat vast 
datt er verschil van mening bestond over de uitgangspunten van het debat 
enn dat de verhoudingen tussen de partijen reeds in Delft op scherp 
kwamenn te staan. Dit werkte door in het Leidse godsdienstgesprek en 
veroorzaaktee uiteindelijk de mislukking ervan. 

Coornhertt koesterde een grote antipathie jegens Crusius en 
Donteclock,, die hij in Delft had leren kennen als 'onrijpe druyven (...), 
zuyrr ende onvriendelijck'.170 Het oordeel van de predikanten over 

1666 Ibidem, [13r]. 
1677 Ibidem, [6v]. Hier is mogelijk sprake van een gelegenheidsargument achteraf. Juist 
hett citeren uit de geschriften van Calvijn en Be2a werd Coornhert in de Leidse 
disputatiee verboden. 
1688 Ibidem. 
1699 Volgens Coornhert maakten de predikanten zelf aantekeningen ad tempus, om deze 
laterr naar eigen believen te kunnen wijzigen. Hem zou niet zijn toegestaan een 
verslagg te maken. Coornhert aan Crusius en Donteclock, 26 februari 1578, in: 
Coornhert,, I 'ande Ijjdïsche disputatie, [7r]. 

Ibidem. . 
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Coornhertt zal niet milder zijn uitgevallen, hetgeen weinig goeds beloofde 
voorr toekomstige ontmoetingen. 

Rondomm de academie 

Hett kostte Crusius en Donteclock verrassend weinig moeite de Staten te 
overtuigenn dat het Delftse debat moest worden voortgezet. Ook het 
besluitt over de wijze waarop het beoogde godsdienstgesprek in Leiden 
vervolgenss voortgang zou moeten vinden, was snel genomen. In de 
praktijkk moesten de plannen echter keer op keer worden bijgesteld. 
Tussenn 27 februari, de dag waarop de Staten hun toestemming gaven en 
66 april 1578, de dag waarop het Leidse debat van start ging, vond een 
belangrijkee verschuiving plaats. Het beoogde debat ontwikkelde zich in 
dezee voorbereidingsfase van een academische naar een politieke 
disputatie.. De Staten kwamen terug op hun beslissing de organisatie van 
hett debat uit te besteden aan de Leidse universiteit (in samenwerking met 
dee Delftse predikanten). De handhaving van de openbare orde vereiste 
gaandewegg een meer directe betrokkenheid van de regering. De Staten 
meendenn voldoende aanleiding te hebben het initiatief in de kwestie-
Coornhertt te hernemen. 

'(...)) Nochtans die Staten voorn, wel hebben cunnen verstaen die 
redenenn waeromme inde zelve dispute vorder behoort getreden te 
worden'.1711 Zo verwoordden de Staten op 27 februari 1578, twee dagen 
naa het verbod op het Delftse godsdienstgesprek, hun bereidheid in een 
vervolggesprekk toe te stemmen. Zij verbonden daaraan de voorwaarde 
datt een dergelijk debat 'in publycke academie ofte schole' zou 
plaatsvinden.. Wanneer vooraf om toestemming werd gevraagd en 
bovendienn tijdens de onderhandelingen enige controle van hogerhand 
mogelijkk was, werkten de Staten aan een godsdienstgesprek mee. 
Ruimhartigg gaven zij Crusius en Donteclock, naar aanleiding van hun 
rekest,, de gelegenheid hun zaak te verdedigen en de positie van de 
publiekee kerk te versterken. 

Rekestt van Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland, 26 of 27 februari 
1578,, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45. In de kantlijn staat de reacue van de 
Statenn opgetekend, gedateerd 27 februari 1578. Voor een transcriptie: Jaanus, 
HervormdHervormd Delft, 180-181. Voor de resolutie van de Staten: Unger, 'De resolutiën van 
dee Sraten', 64. 
1,21,2 Ibidem. 
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Eenn godsdienstgesprek zou - 20 hoopten de Staten - de luide 
stemm van Coornhert kunnen temperen. Daarmee was de rust in het land 
gediend.. Dit was des te belangrijker nu de nieuwe landvoogd Don Juan 
eenn wig dreef in de Pacificatie van Gent. De (burgeroorlog stond 
opnieuww op uitbreken.173 De Staten hielden echter tegelijkertijd rekening 
mett een eventuele averechtse uitwerking van het aanstaande debat op de 
openbaree orde. Zij gingen omzichtig te werk. In februari 1578 was de tijd 
inn ieder geval nog niet rijp voor een 'politieke disputatie', waarin de 
gereformeerdee kerk nadrukkelijk als publieke kerk door de overheid 
werdd gelegitimeerd. Wanneer de Staten hun volle politieke gewicht 
zoudenn inzetten bij de organisatie van het godsdienstgesprek, 
vergroottenn zij het risico van dit licht ontvlambare debat. De aanstaande 
besprekingenn in Leiden moesten kleinschalig blijven met het oog op de 
handhavingg van de publieke rust. 

Omdatt de Pacificatie van Gent in 1576 niet voorzag in een 
definitievee regeling van de godsdienstkwestie, kon de monopoliepositie 
vann de gereformeerde kerk in Holland nog altijd worden gepresenteerd 
alss handhaving van de status quo}14 De godsdienstpolitiek van de Staten 
bestondd in deze jaren ogenschijnlijk uit een reeks ordemaatregelen. 
Ondertussenn wist de gereformeerde kerk zich echter verzekerd van de 
ondubbelzinnigee steun van de overheid. De Staten hielden zich daarbij 
afzijdigg van godsdienstige controverses in een poging ook het niet-
gereformeerdee volksdeel aan zich te binden. Vanuit dit gezichtspunt leek 
hett de Staten in februari 1578 vooralsnog onverstandig zich op al te 
directee wijze met de organisatie van het godsdienstgesprek tussen de 
predikantenn en Coornhert te bemoeien. Ook de rol van onpartijdige 
arbiterr achtten zij te riskant. 

Dee Staten formuleerden hun standpunt in reactie op het rekest 
vann Crusius en Donteclock, waarin dezen de Staten verzochten 
toestemmingg te geven het debat voort te zetten. De predikanten 
motiveerdenn hun verzoek door te verwijzen naar de geruchtenstroom die 
opp gang was gekomen na het verbod van de Staten in Delft. De 
verdenkingg ('suspitien ende presumptien') bestond dat de procureur-
generaall  had gehandeld op instigatie van de predikanten die aan het 
debatt wilden 'ontsnappen'.175 Het zal niet verbazen dat ook Coornhert in 
ditt opzicht sprak van een evident zwaktebod. Hij veronderstelde dat 
Crusiuss en Donteclock het debat hadden willen ondopen door de hulp in 

1733 Woltjer, 'De vredemakers', 76-81; Israel, The Dutch Republic, 194. 
1744 Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden (1555-1609) (Utrecht 1995) 94-96. 
1755 Rekest van Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland, 26 of 27 februari 
1578,, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
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tee roepen van het wereldlijke gezag.176 Dit is onwaarschijnlijk omdat de 
predikanten,, de één weliswaar met grotere gedrevenheid dan de ander, 
godsdienstgesprekkenn juist wilden bevorderen. De inspanning van 
Crusiuss en Donteclock om de Staten tot voortzetting van het Delftse 
debatt te bewegen, lijk t dit streven te bevestigen. Volgens Coornhert, 
echter,, handelden zij slechts uit angst voor gezichtsverlies. 

Opp de dag na het Delftse debat ontspon zich op de Delftse markt 
eenn woordenwisseling, 'den turfdraechtsters ghelijck', tussen de 
predikantenn en Coornhert. Op deze gelegenheid ventileerde Coornhert 
zijnn verdachtmakingen ten aanzien van de predikanten en sprak hij over 
hunn vermeende vlucht in de armen van de Staten. Kort daarvoor had 
Coornhertt diezelfde aantijgingen op schrift gesteld in een gepeperde 
brieff  aan de predikanten.177 Hij raakte de predikanten op een bijzonder 
gevoeligg punt met de opmerking dat hij zich weliswaar graag wilde laten 
overtuigenn door de tegenwerpingen van de predikanten, maar dat het 
volkk naar alle waarschijnlijkheid anders zou oordelen.178 Volgens de 
predikantenn was inderdaad sprake van 'gevaarlijke tijden' waarin het 
nodigg was de mensen 'tot kennisse der waerheijt' te brengen.179 Het 
voordeell  van de twijfel werd hun door velen niet gegund, zoveel moet de 
predikantenn duidelijk zijn geweest. Coornhert daagde de predikanten nu 
openlijkk uit tot voortzetting van het debat, 'of voor doverheydt, of 
alleen'' en besloot zijn tirade met een handgebaar richting het Delftse 
stadhuis:: '(...) Doet mij daer roepen, ick sal u op comen'.180 

Binnenn twee dagen presenteerden Crusius en Donteclock een 
rekestt aan de Staten. De nauwe band tussen kerk en overheid blijkt uit de 
wijzee waarop dit rekest door de Staten per omgaande werd beantwoord. 
Dee predikanten kregen de volmacht in samenspraak met Leidse 
hooglerarenn te zorgen voor 'een goede ordre' van het aanstaande 
godsdienstgesprek.. De Staten bepaalden verder dat het Delftse debat een 
weekk later, op 6 maart 1578, moest worden voortgezet aan de universiteit 
vann Leiden.181 Daarmee schoven de Staten de onmiddellijke 
verantwoordelijkheidd voor het debat af naar de universiteit. Toch 

Coornhertt aan Crusius en Donteclock, 26 februari 1578, in: Coornhert, Vande 
heydtscbeheydtscbe disputatie, [7v]. 
1777 Ibidem, [6v]-[8r] . 
1788 Ibidem, [7v]. 
1799 Rekest van Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland, 26 of 27 februari 
1578,, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
1800 Coornhert aan Crusius en Donteclock, 26 februari 1578, in: Coornhert, l'ande 
LeydtscheLeydtsche disputatie, [7r]-[7v] ; Coornhert, Vande Leydtscbe disputatie, [8r]. 

Rekestt van Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland, 26 of 27 februari 
1578,, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
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maaktenn de Staten een opvallend onderscheid tussen het Delftse 
godsdienstgesprek,, dat 'int particulier'' had plaatsgevonden, en het Leidse 
debat,, dat in een publycke academie ofte schole' 2011 plaatsvinden.182 De 
Statenn waren direct betrokken bij het bestuur van de universiteit, wier lot 
vann meet af aan nauw verbonden was geweest met de politieke en 
godsdienstigee ontwikkelingen in Holland.183 Een godsdienstgesprek aan 
dee Leidse academie vond dan ook plaats binnen de invloedssfeer van de 
Staten,, zij het op gepaste afstand. 

Hoewell  de Leidse universiteit bij haar oprichting geen 
gereformeerdee signatuur droeg184 en de eed op de religie al in maart 1578 
zouu worden afgeschaft185, was de verknoping van universiteit en 
gereformeerdee kerk in de theologische faculteit onmiskenbaar. In 1575 
werdd de gereformeerde predikant Caspar Coolhaes tot hoogleraar 
benoemd,, waarna een lange reeks van vakbroeders zou volgen. 
Coornhertt zag hierin voldoende aanleiding de Leidse universiteit met de 
gereformeerdee zaak te identificeren. Tijdens het Leidse debat zou hij 
zelfss een vergelijking trekken met de universiteit van Leuven als 
pleitbezorgerr van de rooms-katholieke leer.186 Coornhert voelde dan ook 
weinigg voor het voorstel van de Staten. Zijn argwaan moet nog zijn 
versterktt door de onverhulde samenwerking tussen de universiteit, de 
Statenn en de predikanten bij de organisatie van het Leidse 
godsdienstgesprek.. Coornhert vreesde in het beklaagdenbankje terecht te 
komen.. Daarbij was de inzet van de strijd aanzienlijk vergroot vanwege 
dee betrokkenheid van de Staten. Coornhert weigerde aanvankelijk zijn 
medewerkingg aan het plan van de Staten te verlenen. 

Inn zijn verslag van het Leidse debat doet Coornhert het 
voorkomenn alsof eind februari was besloten het godsdienstgesprek op 6 
aprill  te heropenen in plaats van 6 maart. Hij verzwijgt dat in de 
tussenliggendee maand het debat door zijn toedoen was uitgesteld. 
Nadatt de Haarlemse magistraat hem op 3 maart 1578 namens de Staten 
inn kennis had gesteld van de tijd en locatie van het Leidse debat, 
reageerdee Coornhert boos en afwijzend. Hij wilde zich niet laten 

1822 Ibidem. 
1833 Henrike Clotz, Eine Hochschule in Holland. Die Universiteit Leiden im Spannungsfeld van 
ProvingProving Stadt und Kirche, 1575-1619 (Stuttgart 1998) 28-29; Otterspeer, Groepsportret I, 
75. . 
1844 JJ- Woltjer, De Leidse universiteit in verleden en heden (Leiden 1965) 9. Otterspeer, 
GroepsportretGroepsportret \ 138-140. 
1855 H. Wansink, Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit J575-+1650 (Utrecht 
1981)) 14. 
1866 Coornhert, \ rande Leydtsche disputatie, [13r]. 
1877 Ibidem, [8v]. 
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ontbiedenn als een lijfeigene.188 Coornhert maakte zijn bezwaren echter 
niett direct aan de Staten kenbaar. Zijn kritiek mocht niet de schijn 
aannemenn van een bruuskering van de macht van de Staten. In plaats van 
eenn remonstrantie aan de Staten schreef hij maar liefst drie brieven aan 
Tilius.. Diens collegae Crusius en Donteclock, die in de brieven worden 
aangeduidd als 'doornstekelige ende zuijre menschen', beschouwde 
Coornhertt duidelijk niet langer als waardige en wenselijke 
gesprekspartners.. Tilius, daarentegen, schreef hij 'rijpe beleeftheijt' toe.190 

Coornhertt maakte Tilius duidelijk dat hij niet van plan was op 6 
maartt in het Leidse academiegebouw te verschijnen, en legde de 
predikantt al zijn grieven voor. Hij hekelde de te korte termijn waarop hij 
inn Leiden verwacht werd. Zijn werk als notaris liet niet toe dat hij binnen 
driee dagen zijn thuisstad verliet. Ook kritiseerde Coornhert het gebrek 
aann financiële tegemoetkoming voor gederfde inkomsten wegens zijn 
'gedwongen'' verlof.191 In dit verband stelde Coornhert een fundamentele 
ongelijkheidd tussen de predikanten en hemzelf aan de orde. Immers, de 
predikantenn maakten als dienaren van de publieke kerk aanspraak op de 
gemeenschapskas.. Met deze verongelijkte constatering suggereerde 
Coornhertt dat de Staten reeds bij voorbaat de predikanten 
bevoordeelden,, maar hij sprak deze gedachte in zijn brieven aan Tilius 
niett uit. 

Coornhertt zocht de medewerking van Tilius om in weerwil van de 
Statenn een nieuwe datum te vinden voor het godsdienstgesprek in 
Leiden.. Hij wilde Tilius zover krijgen een voorstel te doen, 
vanzelfsprekendd na overleg met Crusius en Donteclock, voor een 
geschiktee dag na Pasen. Daarbij drukte Coornhert de predikant op het 
hartt hem minimaal vier of vij f dagen van tevoren in kennis te stellen van 
dee geplande datum. " Coornherts herhaalde verzoeken aan Tilius bleken 
tevergeefs.. De predikant weigerde iedere vorm van medewerking aan de 
manoeuvress van Coornhert. Bovendien, de organisatie van het Leidse 
godsdienstgesprekk lag niet in zijn handen, en daarvan bleek Coornhert 

1888 Coornhert aan Tilius, 3 maart 1577 [=1578], GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 43. 
Coornhertt dateerde deze brief volgens de zogenaamde stilus Harlemensis, waarbij het 
nieuwee jaar begint op 25 maart, de feestdag van O.L.V. Boodschap (vandaar 
Boodschapstijll  of Annunciatiestijl). Vanaf 1483 was deze stijl in Haarlem gangbaar. 
Ziee R. Fruin, Handboek der chronologie voornamelijk van Nederland (Alphen 1934) 99-100. 
1899 Ibidem; Coornhert aan Tilius, 11 maart 1578, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45; 
Coornhertt aan Tilius, 15 maart 1578, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
1,00 Coornhert aan Tilius, 3 maart 1577 [1578], GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 43. 

Ibidem.. Coornhert verwoordde dezelfde klachten in de brieven van 11 en 15 
maartt 1578. 

Ibidem. . 
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opp de hoogte. Keer op keer sprak Coornhert zijn teleurstelling uit over 
dee betrokkenheid van Tilius' 'medebroederen' bij het debat. 

Hett is op zijn minst merkwaardig dat Coornhert zich in de eerste 
helftt van maart tot drie keer toe richtte tot Tilius, die hooguit nog een rol 
achterr de schermen speelde. Het tekende Coornherts uitgesproken 
antipathiee jegens Crusius en Donteclock. Belangrijker lijk t mij echter het 
strategischee belang van de brieven aan Tilius. Coornhert probeerde steun 
tee vinden voor een terugkeer naar de oorspronkelijke inzet van het debat, 
tee weten het traktaatje dat hij in februari 1577 aan Tilius had doen 
toekomen.1933 Op 11 maart 1578 schreef hij Tilius 'onbedectelic' dat hij 
vann plan was 'dye calviniaensche ofte besanische ofte Geneefsche 
opinienn aen te vechten [...] met vaste ende beschedelicke 
bewysinghen'.194 4 

Tiliuss moet de Staten op de hoogte hebben gebracht van 
Coornhertss onwilligheid gehoor te geven aan hun oproep tot een 
godsdienstgesprekk op 6 maart in Leiden. Hoewel dit een vorm van 
ongehoorzaamheidd aan de overheid betrof, gingen de Staten een 
confrontatiee met Coornhert uit de weg. Om hun eigen gezicht te redden 
enn tegelijkertijd ook Coornhert te verschonen, stelden de Staten in een 
brieff  aan de professoren en regenten (deze laatste groep bestond uit 
burgemeesterss en curatoren) van de Leidse academie dat het nooit de 
bedoelingg was geweest op 6 maart 1578 het debat te laten beginnen. Op 
diee dag had uitsluitend moeten worden onderhandeld over de 'dach ende 
forme'' van de aanstaande besprekingen.195 Met deze draai van de Staten 
wass voorlopig de druk van de ketel. Vervolgens werd de hoogleraren 
opgedragenn het godsdienstgesprek een week uit te stellen.196 Nog altijd 
wass het aan hen om in samenspraak met de predikanten een nieuwe 
datumm vast te stellen en vorm te geven aan het debat. 

Dee Staten durfden Coornhert niet openlijk tot de orde te roepen 
off  zijn kritiek te pareren. Deze voorzichtige opstelling tegenover 
Coornhertt doet vermoeden dat de onrust rond het godsdiensgesprek 
reedss aanzienlijk was. De tegemoetkoming van de Staten aan Coornhert 
moett zijn ingegeven door de wens onrust zoveel als mogelijk te 

1933 Coornhert, Redene. 
1944 Coornhert aan Tilius, 11 maart 1578, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
Coornhertt onderscheidde in zijn brief een reeks van subthema's die hij in stellingen 
vervatte.. Zo stelde hij dat de 'aanhangers' van Catvijn en Beza zich onrechtmatig 
uitgavenn voor leraren van de gemeenschap, dat zij geen geloof hechtten aan het 
Woordd Gods, dat zij een valse leer verkondigden, dat hun kerken valse kerken waren 
enn dat zij op onwaarachtige wijze tot God zouden bidden. 
1955 UBL, Archieven van senaat en faculteiten (A.S.F.), inv. nr. 280, f. 70r. 
1966 Ibidem. 
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bezweren.. Uit de brief van de Staten aan de Leidse universiteit sprak -
voorr de eerste keer in de aanloop tot de Leidse disputatie - een grote 
matee van betrokkenheid van de Staten bij het debat. Er was niet langer 
sprakee van een 'project' van de predikanten waaraan zij hun goedkeuring 
verleenden.. Integendeel, het godsdienstgesprek diende een algemeen 
belangg en te allen tijde moest worden voorkomen dat Coornhert zich aan 
hett debat zou weten te onttrekken. Vandaar dat de Staten aandrongen op 
uitstel,, 'omme partijen nyet te precipiteren ofte oorsaecke te geven deur 
dee cortheyt vande tyt eenige subterfuige ofte uytvluchte te maecken'.197 

Hett is de vraag of de Leidse hoogleraren daadwerkelijk zijn 
overgegaann tot het vaststellen van een nieuwe datum voor het 
godsdienstgesprek.. Coornhert hield in zijn brieven aan Tilius vast aan de 
officiëlee datum van 6 maart. Ook Tilius lijk t nog altijd rekening te 
hebbenn gehouden met de start van het godsdienstgesprek op die dag. Hij 
sprakk in een brief aan Coornhert zijn verwondering uit over de gang van 
zaken,, waarop deze laatste antwoordde met de cryptische mededeling dat 
ditt voortkwam uit 'oncunde der zaken, dije door den tij t van zelfs condt 
zullenn werden'.198 Vermoedelijk hebben de Staten met Coornhert apart 
onderhandeldd over een nieuwe datum, wellicht door tussenkomst van 
eenn bevriend Statenlid of stedelijke regent. Op 15 maart stond in ieder 
gevall  vast dat het godsdienstgesprek op 6 april van start zou gaan. De 
Statenn verzochten het stadsbestuur van Delft en Haarlem de partijen 
opnieuww officieel in kennis te stellen.199 De magistraten zelf werd 
opgedragenn zich tot het uiterste in te zetten om het godsdienstgesprek te 
bevorderen. . 

Achteraff  bezien betekende de brief van de Staten aan de 
hooglerarenn en bestuurders van de Leidse universiteit een eerste stap op 
wegg naar een godsdienstgesprek waarin voor de academie nauwelijks nog 
eenn rol van betekenis was weggelegd.200 Coornherts weigering zich te 
schikkenn naar het oorspronkelijke plan van de Staten, maakte de regering 
duidelijkk dat zij deze riskante onderneming niet uit handen moest geven. 
Inn een zogenoemde 'denkbrief (memorie), gericht aan de burgemeesters 
vann Haarlem om aan de Statenvergadering voor te leggen, vatte 

Ibidem. . 
1988 Coornhert aan Tilius, 11 maart 1578, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 45. De 
brieff  van Tilius is niet overgeleverd. 
1999 De Staten van Holland aan het stadsbestuur van Delft, 15 maart 1578, G A D, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 45; Coornhert, \rande Leydtsche disputatie, [8v], geeft een 
transcriptiee van de brief van de Staten aan het stadsbestuur van Haarlem. Coornhert 
was,, naar eigen 2eggen, in het bezit geweest van een 'copie auctentijck'. 

Inn de opdracht van de Staten aan het Haarlemse stadsbestuur wordt 2elfs geen 
meldingg meer gemaakt van de universiteit 
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Coornhertt zijn klachten nog eens kort samen. Tegelijkertijd klonk in dit 
stuk,, zoals in de brieven aan Tilius, de vaste wil van Coornhert door om 
-- alle onrecht ten spijt - aan het godsdienstgesprek deel te nemen.201 Het 
zelfvertrouwenn waarmee Coornhert de Staten tegemoet trad, moet de 
regeringg in de overtuiging hebben gesterkt dat het godsdienstgesprek 
slechtss kans van slagen had wanneer een krachtige politieke autoriteit de 
leidingg van het debat toekwam. Leidse hoogleraren zouden Coornhert 
niett in bedwang kunnen houden, 20 moet de veronderstelling zijn 
geweest.. De beslissing van de Staten op 6 april een nieuwe start te maken 
mett het godsdienstgesprek, ging vermoedelijk samen met de benoeming 
vann twee commissarissen die de voorbereiding van het debat op zich 

202 2 namen. . 
Coornhertt bleek ondertussen niet van zins zijn verzet tegen de 

predikanten,, in vervolg op de onenigheid tijdens het Delftse debat, te 
staken.. Op 21 maart 1578 ontving Coornhert een lange brief van Crusius 
enn Donteclock.203 Hij karakteriseerde dit epistel als weerwoord 
(Coornhertt sprak laatdunkend van een aanhangsel) op de boze brief die 
hijhij  kort na afloop van het Delftse godsdienstgesprek aan de predikanten 
hadd geschreven.204 Volgens Coornhert rakelden Crusius en Donteclock 
slechtss oude argumenten op, maar evengoed valt uit Coornherts reactie 
opp te maken dat de predikanten zich niet van de wijs hadden laten 
brengenn door zijn pogingen om — via Tilius — aan het Delftse debat 
voorbijj  te gaan. De predikanten grepen juist terug naar het 
meningsverschill  over de status quaestionis dat tijdens de bijeenkomst in 
Delftt was gerezen. Om ieder misverstand te voorkomen hadden zij in 
hunn brief uit de doeken gedaan welke status hun voor ogen stond. In 
totaall  onderscheidden de predikanten negentien deelvragen, gerubriceerd 
onderr drie hoofdthema's, te weten de uiterlijke kerk, de rechtvaardiging 
vann de mens en de vrije wil . 

Dee ruzie over de status quaestionis was nog altijd springlevend. 
Coornhertt beklaagde zich bij Tilius dat de predikanten niet wilden 
reagerenn op zijn kritische kanttekeningen bij de leer van Calvijn en Beza, 

2011 Memorie van Coornhert aan de burgemeesters van Haarlem, G A D, Hervormde 
Gem.,, inv. nr. 45. 
2022 De formele opdracht aan deze commissarissen is niet overgeleverd. Vandaar dat 
dee instelling van de ad hoe-commissie ter bevordering van het Leidse 
godsdienstgesprekk niet met zekerheid kan worden gedateerd. 
2033 Deze briefis verloren gegaan. De inhoud valt in grote lijnen af te leiden uit de acta 
vann de Leidse disputatie. 
2044 Coornhert aan Crusius en Donteclock, 22 maart 1578, G A D, Hervormde Gem., 

inv.. nr. 45. 
2055 Coornhert, \^ande\jsjdtsche disputatie, [12rJ-[12v]. 
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diee hij immers hanteerde als status quaestiom's.206 Op zijn beurt deed hij de 
brieff  van Crusius en Donteclock, waarin zij hun status quaestionis 
toelichtten,, af met de bitterzoete mededeling dat hij 'op aerden nyet en 
heerlijj  ckers en mach doen, dan [...] te trecken tot Ley den om 
godfruchtelicc aldaer te handelen metten delfsche predicanten'.207 Aan de 
inhoudd van de brief ging Coornhert voorbij. 

Naa 15 maart werd gaandeweg aan het godsdienstgesprek een openbare 
vormm gegeven. Het publieke karakter van de bijeenkomst weerspiegelde 
dee grote belangstelling voor het debat. Het zou een misverstand zijn te 
denkenn dat de predikanten van meet af aan hadden aangestuurd op een 
openbaarr debat. Zij ontkenden in ieder geval tegenover de 
commissarissenn dat hun eind februari een publieke bijeenkomst voor 
ogenn had gestaan.208 Naarmate de belangstelling voor de controverse 
groeidee en het gewicht van de disputatie toenam, zullen zij echter niet 
afwijzendd hebben gestaan tegenover de openstelling van het debat voor 
toehoorders.. De legitimering van hun kerk als publieke kerk zou gebaat 
zijnn met een overwinning op Coornhert, maar kon pas werkelijk gedijen 
wanneerr de publieke opinie van deze triomf was overtuigd. 

Desondankss kwam het openbare karakter van het 
godsdienstgesprekk in eerste aanleg voort uit praktische overwegingen. De 
openstellingg van de besprekingen vond zijn beslag in een reeks van 
ordemaatregelenn die het Leidse stadsbestuur doorvoerde op advies van 
dee Staten, in de hoop het debat in goede banen te leiden. Op het 
stadhuiss zouden toegangs kaarten worden uitgegeven aan 
belangstellenden,, die eerst aan een korte ondervraging werden 
onderworpen.. Daarnaast zou het academiegebouw aan het Rapenburg, 
waarr het godsdienstgesprek moest plaatsvinden, streng worden bewaakt. 
Onruststokerss konden zonder pardon op basis van de getuigenis van de 
'portiers'' worden veroordeeld.209 De maatregelen hadden tot doel 
mogelijkee onrust rond de besprekingen te voorkomen, maar het is 
waarschijnlijkerr dat zij de spanning rond het debat juist deden toenemen. 
Inn Leiden stond een hoogst uitzonderlijke bijeenkomst op stapel. Een ad 
hoe-commissiee van de Staten, speciaal in het leven geroepen ter 

066 Coornhert aan Tilius, 15 maart 1578, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
2077 Coornhert aan Crusius en Donteclock, 22 maart 1578, GAD, Hervormde Gem., 
inv.. nr. 45. 
2088 Coornhert, I 'ande heydtsebe disputatie, [10v]. 
200200 Aflezing ter pui van het stadhuis, 7 april 1578, GAL , Stadsarchief van Leiden (SA) 
II ,, inv. nr. 14. 
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