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Proo en contra 

Hett Leidse godsdienstgesprek (1578) 

Aann het Rapenburg 

Dee Leidse academie leidde in haar vroegste jaren een moeizaam bestaan.1 

Haarr oprichting in 1575 was niettemin met grote woorden gepaard 
gegaan.. De stoet van allegorische figuren die tijdens de 
openingss ceremoniën het Rapenburg passeerde, getuigde van de trots van 
dee nieuwe academie. Tegelijkertijd was zichtbaar dat het 'bolwerk van de 
vrijheid'' zich vooralsnog weinig luxe kon permitteren. In een recente 
overzichtsstudiee staat het tafereel beschreven als een 'armelijk 
allegaartje'.. De praalwagen van Sacra Scriptura, bijvoorbeeld, was in 
bruikleenn gekregen van de stad Delft; de versieringen waren veelal 
tweedehands.33 Het ontbrak de universiteit nog aan hoogleraren van 
naam44 en de behuizing van de universiteit bleef jarenlang sober. In 1577 
werdd het Sint Barbaraklooster, achter het Rapenburg, verruild voor het 
voormaligee kerkje van de Faliede Bagijnen, eveneens gelegen achter de 
gracht.33 In dit gebouw vond het Leidse godsdienstgesprek vanaf 
maandagg 7 april 1578 onderdak. 

Naa de feestelijke oprichting van de universiteit was het 
godsdienstgesprekk tussen de Delftse predikanten en Coornhert de eerste 
grotee gebeurtenis aan de nieuwe academie. Het zal niemand hebben 
bevreemdd dat deze politieke disputatie binnen de muren van de academie 
plaatsvond.. De Staten van Holland waren van meet af aan nauw 
betrokkenn geweest bij de organisatie van de universiteit en benoemden 
dee curatoren.6 Eén van de curatoren van het eerste uur, de jurist Gerard 
vann Hoogeveen (1524-1580), zou als commissaris optreden bij het 

11 Woltjer, De Leidse universiteit, 12. De auteur spreekt over 'een moeilijk begin'. 
Otterspeer,, Groepsportret'I, 14. 
Ibidem. . 
Dee hoogleraren die op de openingsdag aanwezig waren hadden zich in de meeste 

gevallenn slechts voor enkele lessen aan de academie verbonden. Met de komst van 
Justuss Lipsius in maart 1578 keerde het tij . 

Woltjer,, De 'Leidse universiteit, 2. Pas in 1581 nam de universiteit haar intrek in het 
voormaligee klooster van de Witte Nonnen aan het Rapenburg, dat nog altijd als 
academiegebouww dienst doet. 
66 Clotz, Hochschule für Holland, 35-36; Otterspeer, Groepsportret I, 75-79. 
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godsdienstgesprek.. De oorspronkelijke opzet van het debat 
verondersteldee het voorzitterschap van een of meer Leidse hoogleraren, 
maarr dat was bij aanvang van de besprekingen reeds een achterhaald 
plan.. De Staten zagen hierin overigens geen aanleiding het gesprek te 
verplaatsenn naar bijvoorbeeld het stadhuis. 

Dee aanwezigheid van de twee commissarissen, die samen de ad 
hoe-commissiee van de Staten vormden, onderstreepte het grote politieke 
gewichtt van het godsdienstgesprek. Leonard Casembrood (P-1604) 8 en 
Gerardd van Hoogeveen kenden beiden een indrukwekkende staat van 
dienst.. De keuze van de Staten voor deze mannen was weloverwogen 
geweest.. Zij gold als bevestiging van het feit dat de Staten het 
godsdienstgesprekk de hoogste prioriteit toekenden. Als eminente 
rechtsgeleerdenn vervulden zowel Casembrood als Hoogeveen belangrijke 
functiess in het Hollandse politiek-juridische bestel. 

Casembroodd werkte als raadsheer in het Hof van Holland en had 
voorr Oranje verschillende diplomatieke missies ondernomen. Zijn status 
valtt verder af te lezen aan de belangrijke rol die hij zou spelen bij de 
totstandkomingg van de Unie van Utrecht. Hoogeveen had sinds 1564 als 
pensionariss van de stad Leiden gediend, waarvoor hij zijn 
werkzaamhedenn als advocaat aan het Hof van Holland opzij had gezet. 
Inn 1575 was hij tot curator van de Leidse universiteit benoemd en droeg 
hij,, in opdracht van Oranje, vooral zorg voor de financiële en juridische 
opbouww van de nieuwe universiteit. In het jaar van zijn dood zou hij 
betrokkenn zijn bij het zoeken naar een juridische verantwoording van de 
aanbiedingg van de Tioge overheid' van Holland en Zeeland aan de Prins 
vann Oranje, als opmaat tot de verlating van Filips II een jaar later. Van 
zowell  Hoogeveen als Casembrood kon worden verwacht dat zij het 
Leidsee godsdienstgesprek op rechtmatige wijze zouden afwikkelen en dat 
zijj  bovendien het godsdienstgesprek in dienst van het algemene welzijn 
zoudenn plaatsen.10 

Alvorenss het godsdienstgesprek van start kon gaan, deed zich nog 
éénn praktisch probleem voor: de kerk van de Faliede Bagijnen was 
nauwelijkss toegerust voor een openbaar godsdienstgesprek. De 
stadstimmermann Theunis Cornelisz. moest er aan te pas komen om een 

77 Stadsdisputaties in Duitsland en Zwitserland werden in de regel op het stadhuis 

belegd. . 
8A7VBIFVI I ,, 283. 
99 Van der Aa IX , 1132-1134; Daniel van Ceulen, Het leven van Gerard Amelis^. van 
Hoogeveen,Hoogeveen, beert der plaatse van de selve naam, in si/n leven opsiender van de hooge leer-plaatse tot 
Heiden,Heiden, en loontrekkend raadsman der selver stede (yert. uit het Latijn; Leiden 1687) [5]-[6] . 
100 De biograaf van Hoogeveen stelde dat deze door de Staten was gemachtigd de 
disputatiee 'aan te horen en de sake uit de weg te helpen'. Van Ceulen, Het leven, 5. 
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podiumm te bouwen en de (kerk)banken op zodanige wijze te herschikken 
datt een groot publiek de besprekingen kon bijwonen.11 Het kleine 
academiegebouww kreeg dan ook een 'groote menichte burgeren'12 te 
verwerken,, inclusief de bijna voltallige Leidse magistraat. Bovendien 
zullenn er ook veel predikanten bij het godsdienstgesprek aanwezig zijn 
geweest.. De Leidse hoogleraar theologie en veldpredikant van Oranje, 
Guillaumee de Feugueray uitgezonderd, blijven zij anoniem. Ook de 
namenn van de twee notarissen, die reeds bij de voorbesprekingen vanaf 7 
aprill  1578 aantraden, zijn onbekend. De geschiedschrijving heeft de 
schijnwerperss steeds gericht op de hoofdrolspelers, Crusius en 
Coornhert. . 

Woede e 

Dee commissarissen Hoogeveen en Casembroot zagen zich in Leiden 
voorr de taak gesteld leiding te geven aan de besprekingen en bovendien 
elkee vorm van 'ongeschicktheyt' naar aanleiding van de besprekingen te 
voorkomen.. Dit vereiste een grote mate van onverstoorbaarheid, 
gezienn de spanningen waarmee het debat was omgeven. Zolang de 
commissarissenn hun kalmte wisten te bewaren, bleef een evenwichtige 
voortgangg van het godsdienstgesprek mogelijk. Dit kwam vervolgens de 
rustt buiten de poorten van het Leidse academiegebouw ten goede. Met 
eenn ordelijk en eerlijk debat hoopten de Staten potentiële onrustzaaiers 
eenn directe aanleiding tot protest te ontnemen. 

Err ging dan ook heel wat vooraf aan de woede-uitbarsting van de 
commissarissenn tijdens de voorbesprekingen van het debat. Tot het 
uiterstee getergd beschuldigden zij Coornhert ervan onrust te willen 
stokenn onder het volk.14 Een paar dagen later verluidde het dat de Staten 
vann mening waren dat Coornhert 'schisma inder kercken' veroorzaakte.13 

Dee commissarissen schrokken er niet voor terug hun ongenoegen over 
hett gedrag van Coornhert tot uiting te brengen, ook al gingen zij daarbij 
hett bestek van het debat te buiten. Zelfs dreigde aantasting van hun 

111 Bijlagen bij de rekeningen van de vestmeester, GAL , SA II , inv. nr. 8635, f". 22r. Na 
afloopp van de besprekingen brak de t immerman zijn constructie weer af, wederom in 
opdrachtt van de vestmeester van de stad (f. 23r). 

Coornhert,, \rande Leydtsche disputatie, [2Ir] . Coornhert sprak verder over 'menich 
hondertt mannen'. Ibidem, [34v]. 
133 Aflezing ter pui van het stadhuis, 7 april 1578, GAL , SA II , inv. nr. 14. 
144 Coornhert, \'ande Lejdtsche disputatie, [14vj. 
33 Ibidem, 19r. 
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statuss van onpartijdige arbiters. Mogelijk kwam de ferme taal van de 
commissarissenn voort uit irritatie. Of probeerden zij Coornhert met 
hardee woorden weer in het gareel te krijgen? Voor de commissarissen 
woogg zwaar dat het godsdienstgesprek volgens een vooraf bepaalde 
opzett van de grond zou komen. Dit zou een uitkomst garanderen die de 
positiee van de gereformeerde kerk kon schragen. Met het oog op deze 
doelstellingg achtten de commissarissen enig verbaal geweld toegestaan 
zodraa duidelijk werd dat Coornhert zich niet goedschiks zou plooien 
naarr de orde van het debat. 

Voorr Coornhert bestond er geen twijfel over: de besprekingen in 
Leidenn verwerden van disputatie tot inquisitie. Zijn pamflet Vande 
LejdtscheLejdtsche disputatie warachtigh verhael, uitgegeven in 1583, is één lange 
variatiee op dit thema. Het is lastig Coornhert ongelijk te geven. De 
predikantenn Crusius en Donteclock waren verantwoordelijk voor de 
opzett van de besprekingen. Zij wilden debatteren op basis van een reeks 
algemenee kwesties, waarbij sprake zou zijn van een strikte rolverdeling 
tussenn de partijen. Het zou telkens aan Coornhert zijn om een standpunt 
contracontra de predikanten in te nemen, waarop deze laatsten hem in het debat 
opp de knieën zouden dwingen door korte metten te maken met zijn 
(tegen)argumentatie.. Coornhert had zichzelf, als oppomns, veel meer 
vrijheidd toebedacht. Vanzelfsprekend probeerde hij te voorkomen dat de 
predikantenn hem in de hoek dreven. 

Di tt laat onverlet dat Coornhert in zijn pamflet een uiterst 
partijdigee visie op de gang van zaken in Leiden presenteerde. In grote 
lijnenn luidde zijn verhaal dat de commissarissen (ingefluisterd door de 
predikanten)) hem weliswaar klem hadden gezet, maar dat dit niet had 
kunnenn verhinderen dat hij uiteindelijk - bij de gratie Gods - als 
overwinnaarr huiswaarts keerde. Coornhert was een hachelijk avontuur 
aangegaann en als door een goddelijk wonder gered. Inderdaad ging 
Coornhertt in Leiden een ongelijke strijd aan. Hij liet zich echter niet 
doorr zijn tegenstanders overrompelen. Coornhert beet van zich af en 
provoceerde,, manoeuvreerde en manipuleerde en hield zich allerminst 
aann de gemaakte afspraken. Kortom, hij probeerde het 
godsdienstgesprekk volledig naar zijn hand te zetten, en niet zonder 
succes,, hetgeen al snel de woede opwekte van de commissarissen. 

'Enn ick en wil geen menschen tot heren over mijn ghelove lyden', 
sprakk Coornhert verontwaardigd tegen het einde van de debat.16 Deze 
woordenn zouden als motto kunnen gelden voor zijn pamflet. Hij 
presenteerdee het debat aan zijn lezers als strijd tussen goed en kwaad, 
tussenn geloofsvrijheid en geloofsdwang. Een reeks aantekeningen in de 

166 Ibidem, [33r]. 
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margee van de tekst moesten de le2er op het goede spoor zetten bij het 
duidenn van het verslag, dat slechts deels bestaat uit de officiële acta van 
hett debat. Coornhert beschikte niet over een volledig overzicht van de 
actaa van de besprekingen, omdat hem op sommige dagen inzicht in deze 
stukkenn werd geweigerd. Dat was onder andere het geval toen het debat 
reedss tijdens de voorbesprekingen in een ruzie dreigde uit te monden.17 

Waarr nodig vulde Coornhert de acta dan ook aan met de aantekeningen 
('notulen')) die hij 's avonds, na afloop van de besprekingen, in zijn 
logementt maakte of de aantekeningen ('memoriën*) waarop hij tijdens 
hett debat zijn betoog had gebaseerd. In de kern vormden deze stukken 
eenn goede weerslag van de gang van zaken tijdens het debat, aldus 
Coornhert,, hoewel hij enige kleine wijzigingen bij het 'spreken inde 
penne'' niet kon uitsluiten. Ook gaf hij toe dat zijn geheugen 'niet alte 
vast'' meer was.18 

Dee moderne lezer van Vande Ijsydtsche disputatie moet rekening 
houdenn met een partijdig en daardoor onbetrouwbaar verslag. Omdat dit 
pamflett het enige beschikbare verslag van het Leidse godsdienstgesprek 
bevat,, moet een meer evenwichtige visie op het debat noodgedwongen 
opp basis van dit document worden geformuleerd. Het traktaat bestaat 
voorr een groot deel uit de acta van de besprekingen, die dagelijks door 
dee drie aanwezige notarissen werden geautoriseerd.19 Coornhert heeft dit 
formelee verslag voorzien van kritisch commentaar, dat gemakkelijk van 
dee acta kan worden onderscheiden, en daarnaast heeft hij leemtes gevuld 
mett een meer persoonlijk verslag. Deze Vrije' verslaglegging zal zeker tot 
enigee vertekening hebben geleid, maar het is onwaarschijnlijk dat 
Coornhertt zich niet aan de feiten heeft gehouden. In 1583, toen 
Coornhertss pamflet werd gedrukt en verspreid, waren de acta van het 
debatt nog in het bezit van de Staten en vermoedelijk ook van de 
predikanten.. Bovendien konden vijf jaar na dato nog altijd velen getuigen 
vann de gang van zaken in Leiden, die immers openbaar was geweest. 
Coornhertt zal zich er voor hebben gehoed openlijk, in een gedrukt werk, 
pertinentee leugens of verdraaiingen te verkondigen. 

Hett pamflet van Coornhert laat juist vanwege diens streven naar 
eenn helder overzicht van 'de feiten' (vandaar de incorporatie van de acta) 
eenn tweede lezing toe. Tussen de regels door dringt zich een ander 
verhaall  aan de lezer op. Zijns ondanks gaf Coornhert in zijn pamflet te 
kennenn dat hij zich in Leiden niet bepaald als een betrouwbare 
gesprekspartnerr had opgesteld. Al in de voorbesprekingen bleek dat hij 

177 Ibidem, [14vJ, [17v]. 
Ibidem. . 

199 Zie p. 24-26. 



138 8 

zijnzijn eisen nogal eens om strategische redenen bijstelde. Bovendien week 
hijhij  tijdens het debat af van vooraf gemaakte afspraken. De preliminaire 
onderhandelingenn hadden aanleiding gegeven tot een scherp conflict 
overr de 'partije ende ordre' van het debat. Deze onopgeloste controverse 
bepaaldee het verdere verloop van het godsdienstgesprek. Het belang van 
hett vinden van een juiste 'orde' voor de besprekingen werd onderstreept 
inn de taakstelling aan de commissarissen. Zij moesten zorgdragen voor 
'tbeleyt'' van de besprekingen die in ieder geval 'ordentlick' moesten 
wordenn afgewikkeld.20 

Dee onderhandelingen voorafgaand aan het Leidse godsdienstgesprek 
duurdenn een week, van 7 tot 14 april. Van enige onderbreking wordt 
geenn melding gemaakt, dus er moet zeven dagen lang zijn gesproken 
overr de 'voet, forme ende maniere' van het aanstaande debat. Deze 
besprekingenn vonden in besloten kring plaats.21 Van meet af aan waren 
tweee notarissen aangesteld om de besprekingen te notuleren. Zowel de 
predikantenn als Coornhert mochten een notaris van hun gading 
aanwijzen.. Ook tijdens de voorbesprekingen spraken de partijen 'inde 
penne',, hetgeen het gewicht van hun woorden moet hebben verzwaard. 
Dee acta konden immers na afloop van het debat in druk worden 
uitgebracht.. Over afspraken hieromtrent valt niets terug te lezen in het 
verslagg van Coornhert. Voorlopig dienden de acta een meer onmiddellijk 
doel.. 's Ochtends ontvingen de partijen de notulen van de dag tevoren 
terr ondersteuning van hun verdere betoog.22 

Hett meningsverschil tussen de predikanten en Coornhert betrof 
aanvankelijkk de gang van zaken tijdens het Delftse godsdienstgesprek. 
Dee Staten hadden op gezag van de predikanten verordonneerd dat in 
Leidenn de status quaestionis van het Delftse debat zou worden 
gehandhaafd.. Dit was ruim van tevoren aan de betrokken partijen en de 
inwonerss van Leiden kenbaar gemaakt.23 In Delft was over de status 

200 Aflezing ter pui van het stadhuis, 7 april 1578, GAL , SA II , inv. nr. 14. 
211 Coornhert sprak over een 'besloten camere'. Coornhert, Vande Ljydtsche disputatie, 
[28v]. . 
222 Ibidem, [8v]-[9rj . Het feit dat dit Coornhert na 8 april 1578, toen de spanning 
merkbaarr toenam, werd ontzegd geeft aan dat de acta door de commissarissen als 
riskantt materiaal werden beschouwd. Zij wilden niet dat Coornherts provocaties 
algemenee bekendheid zouden krijgen. 
2jj Aflezing ter pui van het stadhuis, 7 april 1578, GAL , SA II , inv. nr. 14: 'Alzoo de 
heerenn Staaten bewillicht hebben dat de tsamenspraecke tusschen de dienaren des 
Goddel.. woorts der stad Delft ende Dirck Volckaertsz. Coornhart zulcx ende opten 
voett de zelve bv hem bevden tot Del ff is aengevangen alhier binnen desz stede zal 
werdenn vervolcht'; Coornhert, I Tande Leydtsche disputatie, 8v: de Staten gaven de 
burgemeesterss van Haarlem de opdracht Coornhert te sommeren zich op de 
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quaestionisquaestionis geen overeenstemming bereikt. Tenminste, de partijen dachten 
hierr naderhand verschillend over.24 Het conflict kwam in Leiden snel aan 
hett licht. De commissarissen begonnen de voorbesprekingen namelijk 
mett de vraag naar de oorsprong van de controverse en het verloop van 
hett debat tot dan toe. 

Crusiuss en Donteclock legden in dit conflict de meest 
consequentee houding aan de dag. In Delft hadden zij een drietal thema's 
voorgesteld,, te weten de kenmerken van de ware kerk, de 
rechtvaardigingsleerr en het leerstuk van de vrije wil . De predestinatieleer 
hieldenn zij daarbij nog als extra onderwerp achter de hand. Over deze 
kwestiess wensten zij 'generalijck' te spreken, waarbij een reeks van 
subthema's,, op onpartijdige wijze geformuleerd, de nodige gespreksstof 
moestt aanreiken. In de correspondentie met Coornhert, voorafgaand aan 
hett Leidse debat, hadden zij deze keuze nogmaals bekrachtigd en in 
Leidenn stelden zij dezelfde status quaestionis voor. Dat Het weinig ruimte 
voorr onduidelijkheid. Coornhert, daarentegen, zwalkte. Evenals in Delft 
steldee hij voor in vervolg op zijn eerste brief aan Tilius te debatteren. Hij 
gingg echter aan de inhoud van deze brief voorbij en wilde aan de hand 
vann de leerstukken van de rechtvaardiging, predestinatie en het 
ketterdodenn zijn bewering gestand doen dat 'die kercken volgende ende 
gelovendee die leere Calvini ende Bese, geen ware kercken en zijn'.25 In 
zijnzijn brief aan Tilius had hij deze thema's slechts aangestipt. Nu stelde hij 
zee centraal. Meer nog: het ketterdoden wilde hij als eerste ter sprake 
brengen.26 6 

Hett heeft er alle schijn van dat Coornhert zich al op de eerste dag 
vann de preliminaire besprekingen realiseerde dat hij in een fuik terecht 
wass gekomen. De predikanten waren in Leiden oppermachtig en op 
basiss van de status quaestionis die zij voorstelden, viel voor hem geen eer te 
behalen.. Zijn voorstel als eerste het ketterdoden ter discussie te stellen 
wass een regelrechte provocatie en leverde geen constructieve bijdrage 
aann de voortgang van de besprekingen. Ook Coornhert had zich immers 
tee houden aan de bepaling van de Staten dat het Delftse debat als 
uitgangspuntt zou dienen voor de besprekingen. In Delft was over het 

afgesprokenn datum in Leiden te melden waar het debat 'wederomme sal werden 
begonstt ende gecontinueert, in sulcker voegen, als die binnen der voorschreven stede 
vann Delft te voren is begrepen ende aenghevanghen'. Eenzelfde schrijven ging uit 
naarr de burgemeesters van Delft ten behoeve van de Delftse predikanten: De Staten 
aann de burgemeesters van Delft, 15 maart 1578, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
244 Zie p. 121-123. 

Coornhert,, T 'ande hejdtsche disputatie, 11 r. 
Ibidem. . 
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ketterdodenn niet gesproken, noch noemde Coornhert deze kwestie in 
zijnzijn briefwisseling met Tilius kort daarna.27 

Opp de tweede dag van de besprekingen, 8 april 1578, was de sfeer 
all  om te snijden. De predikanten 'verwonderden' zich over Coornherts 
themakeuze.. Zij suggereerden dat hun tegenstander probeerde onder het 
voorgenomenn debat uit te komen door een 'zijpad' te kiezen. Bovendien 
beschouwdenn zij het ketterdoden als een politiek onderwerp ('politijcxe 
questie'),, waar zij zich niet in wilden mengen.28 

Naa deze verrassende wending in de besprekingen raakte het 
conflictt steeds meer gecompliceerd. Het zwaartepunt verschoof van de 
'voet'' naar de 'forme ende maniere' van het godsdienstgesprek. Daarbij 
wass het van groot belang uit te maken wie in het debat zou aantreden als 
respondensrespondens en voor wie de rol van opponens zou zijn weggelegd. Coornhert 
wildee niet in de verdediging worden gedrukt en weigerde zich door de 
predikantenn de wet te laten voorschrijven. Als reden voerde hij aan dat 
hemm de status van 'aenlegger' of 'bestrijder' (opponens) toekwam." Hij was 
immerss degene die de aanval tegen de predikanten had geopend! 

Dezee kwestie omtrent de 'partije' woog zwaar, zo mogelijk nog 
zwaarderr dan het meningsverschil over de status quaestionis. Wie namelijk 
alss opponens aantrad, kon de besprekingen sturen. De opponens zette de 
toonn van het debat en kon ervoor kiezen een bepaald aspect van de 
bewijsvoeringg van de respondens ter discussie te stellen. De respondens 
moestt zich verbinden aan een zekere stelling, die hij tegen de 
argumentenn van de opponens staande moest houden. Zijn beweegruimte 
wass aanzienlijk meer beperkt. Wat Crusius en Donteclock in Leiden 
beoogden,, zou overigens een variant op dit grondplan blijken. Coornhert 
mochtt opponeren, maar kreeg niet de vrijheid zelf te bepalen welke 
kwestiee ter discussie zou worden gesteld. Dat bepaalden de predikanten 
aann de hand van de status quaestionis. Coornhert zou telkens een stelling 
krijgenn voorgelegd, waarmee hij al dan niet kon instemmen. Pro of 
contra,, dat was zijn keuze. Wanneer Coornhert in de aanval wilde gaan, 
moestt hij bewijzen aanvoeren voor zijn oppositie. Deze argumentatie 
zouu vervolgens door de respondenten, Crusius en Donteclock, worden 
weerlegd. . 

Hett debat omtrent de status quaestionis was nauw verweven met de 
onenigheidd over de rolverdeling in het godsdienstgesprek. Coornhert 
wildee als opponens aantreden, maar meende dit alleen naar behoren te 
kunnenn doen wanneer de predikanten openlijk Calvijn en Beza als hun 

""  Coornhert aan Tilius, 11 maart 1578, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 45. 
288 Ibidem, [12r], 
2929 Ibidem, [llv] . 
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leermeesterss erkenden. De algemene status quaestionis die de predikanten 
voorstelden,, bood hem geen enkel aanknopingspunt. Al in zijn eerste 
brieff  aan Tilius had Coornhert zijn kritiek expliciet gericht op 'alle 
kerckenn wekker leeraren de Geneefsche, ofte calvyniaensche, oock 
besanischee leere ende schriften voor de ware leere achten'.30 In de weken 
voorafgaandd aan het Delftse godsdienstgesprek had dit voornemen zich 
vertaaldd naar een status quaestionis waarin Coornhert uitdrukkelijk de 
legitimiteitt van de leer, van de prediking en van de kerk van de navolgers 
vann Calvijn en Beza ter discussie stelde.31 Opnieuw verwees Coornhert 
naarr deze opzet.32 

Crusiuss en Donteclock wilden geen partijstrijd voeren en 
weigerdenn zich op te werpen als pleitbezorgers van de leer van Calvijn en 
Beza.. Het verweer van de predikanten tegen Coornherts plan het 
ketterdodenn bovenaan de agenda te plaatsen, liet daarover geen 
misverstandd bestaan. Coornhert had zijn voorgenomen optreden als 
opponentt kracht willen bijzetten door te verwijzen naar Beza's beroemde 
traktaatt Traite de 1'autorité du magistrat en la punition des hérétiques?1 Hij 
citeerdee Beza als volgt: 'Ende nochtans wie ist die niet en siet, dat so die 
magistraett dissimuleert ende zijn devoir niet en doet, soot de sake 
vereyschet,, dat daer wt volcht een groot peryckel ende openbare ruvne 
vandee kercke?'34 Coornhert borduurde hier lustig op voort: '[...] want 
hett misverstandt int navolgen van sulcken leere, maect des magistraets 
handenn meestendeel roodt aent onnosel bloedt vande ware lidtmaten 
Chriss ti'.35 De predikanten beweerden dat zij het doden van ketters nooit 
haddenn voorgestaan, 'gelijck sy oock by Calvinum en Besam die generale 
propositiee niet gelesen en hebben'.36 Coornhert beschuldigde de 
predikantenn van lafheid. Zij zouden geen kleur durven bekennen in de 
wetenschapp dat het volk, dat 'den wonde van sulcken leere noch 
draghendee met smerten', hun denkbeelden zou afwijzen.37 

300 Coornhert, Redene, 1. 
311 De kwestie van het ketterdoden ontbreekt in zijn lijstje van mogelijke 
gespreksonderwerpen.. Coornhert aan Tilius, 11 maart 1578, G A D, Hervormde 
Gem.,, inv. nr. 45. 
322 Coornhert, Vande Lejdtsche disputatie, [14r]. 
333 In 1582 gebruikte Coornhert vermoedelijk dezelfde Franse vertaling, te weten Th. 
Be2a,, Traite de l'authorité du magistrat en la punition des hérétiques et du moyen dj procéder 
(Genèvee 1560). Coornhert, Synodus I, 10. Het Latijnse origineel verscheen in 1554 
onderr de titel De haereticis a civili  magistratupuniendis magistratupuniendis libellus. 
344 Coornhert, \andeljeydtsche disputatie, [15v]-[16r]. 
355 Ibidem, [16r]. 
366 Ibidem, [12r]. 
377 Ibidem, [14rj. 
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Waarr Coornhert hoopte de predikanten te kunnen dwingen partij 
tee kiezen in een uiterst gepolariseerd debat, probeerden de predikanten 
zelff  juist boven de tegenstellingen uit te stijgen. Zij verdedigden immers 
niett de leer van Calvijn en Beza, maar de algemene christelijke leer. Hun 
statusstatus quaestionis was in neutrale bewoordingen gesteld en ging netelige 
kwestiess bewust uit de weg. Met betrekking tot de rechtvaardigingsleer 
steldenn de predikanten voor eerst te inventariseren waarin nu precies de 
geschilpuntenn tussen de partijen lagen. Ook de overeenkomsten wilden 
zijj  uitdrukkelijk benoemen. Dit liet ruimte tot velerlei vormen van 
nuancering.. Uit de deelonderwerpen bij dit hoofdthema blijkt voorts dat 
dee predikanten een debat over de toegerekende rechtvaardigheid uit de 
wegg wilden gaan. Liever brachten zij voor het voetlicht hoe zij dachten 
'vandenn handel der heylichmakinge oft nieuwicheydt des levens'.38 Een 
dergelijkee onderwerpkeuze liet ruimte voor aansluiting bij het 
gedachtegoedd van Coornhert. 

Inn zijn verslag van de onderhandelingen in Leiden Het Coornhert 
dee reactie van de predikanten en de Staten op zijn onvoorspelbare gedrag 
grotendeelss onbelicht. Naar eigen zeggen ontbraken hem hiertoe de 
nodigee acta en persoonlijke aantekeningen.39 Coornhert moet echter op 
grotee weerstand zijn gestuit en het laatste restje krediet waarover hij nog 
beschikte,, definitief hebben verspeeld. Naarmate de onderhandelingen 
vorderden,, breidde hij zijn eisen steeds verder uit. De voorbesprekingen 
haddenn zich ontwikkeld tot een machtsspel, waarin Coornhert de druk 
opp de Staten en de predikanten in snel tempo opvoerde. Waar hij 
aanvankelijkk nog instemde met twee tegenstanders, eiste hij in een later 
stadiumm van de onderhandelingen dat één van de predikanten zou 
wordenn Svtgemunstert'.40 Dat zou een ongelijke strijd voorkomen. Ook 
eistee hij dat hem iedere ochtend een 'extract of copie autentijcq' van de 
notulenn van de vorige dag zouden worden geleverd, zoals eertijds was 
toegezegd.41 1 

Datt Coornhert niet al te sterk stond, blijkt uit het feit dat hij 
noodgedwongenn zijn eisen matigde in het conflict over de status 
quaestionis.quaestionis. De manier waarop hij deze stap terug deed, was illustratief 
voorr zijn aanmatigende, zelfs brutale wijze van onderhandelen. Met 
dédainn voor de twee jonge mannen die tegenover hem stonden, sprak 
Coornhert:: 'Entlijck, omme immers na mijn cleyn vermogen die 
Godtlickee eere, der menschen heyl, ende des gemeen-lants rust te 

588 Ibidem, [12v]. 
399 Ibidem, [29vj. 
400 Ibidem, [18r]. 
411 Ibidem, [18r]-[18v]. 
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voorderen,, ben ick noch te vreden die voors. smeken vant ketterdooden, 
endee predestinatie ter zijden te stellen, tot dat dese ionge ministers wat 
ouderr int verstandt der selver stucken gheworden sullen zijn'.42 Het 
leeftijdsverschill  met de predikanten zou een terugkerend thema zijn in de 
besprekingen.. Coornhert hoopte respect af te dwingen voor zijn 'grijze 
haren'' en sympathie te kweken voor zijn achtergestelde positie. De 
jeugdigee predikanten waren immers nog Versch van memorie'.43 

Tott slot probeerde Coornhert op 13 april 1578 een kopie te 
bemachtigenn van de opdracht van de Staten aan de commissarissen, 
waarinn volgens hem de status quaestionis en de wijze van disputeren lagen 
vastgelegd.. Na een week van onderhandelen had hij het pleit nog altijd 
niett gewonnen. Met het oog op de dreigende impasse was één van de 
commissarissenn al op 10 april 1578 naar Den Haag vertrokken om advies 
inn te winnen bij de Staten.43 Dit deed de spanning verder oplopen. De 
predikantenn hadden liever gezien dat het meningsverschil rond de status 
quaestionisquaestionis werd voorgelegd aan de Leidse universiteit. De geleerden 
aldaarr konden immers bepalen welke artikelen het beste zouden dienen 
'tott stichtinge der toehoorders ende ontdeckinge der waerheyt'.46 De 
commissarissenn lieten de universiteit echter links liggen. Door 
ruggespraakk te houden met de Staten, onderstreepten zij hun politieke 
mandaat. . 

Dee commissarissen bleven bij hun weigering Coornhert openheid 
vann zaken te geven over hun opdracht van de Staten. Het ligt voor de 
handd dat de partijdige stellingname van de Staten, weerspiegeld in de 
nauwee samenwerking met de predikanten, in dit stuk niet onverhuld was 
gebleven.477 Coornhert stuurde er juist op aan de Staten als partijdig te 
ontmaskeren,, waarmee hij het fundament onder de disputatie zou 
wegslaan.. Hoewel de uitkomst van het godsdienstgesprek met de keuze 
vann de status quaestionis en de rolverdeling tussen opponens en respondent -
tweee kwesties waarin de commissarissen een belangrijke stem hadden -
inn belangrijke mate vooraf kon worden bepaald, was een openlijk 
partijdigee opstelling van de Staten vanzelfsprekend taboe. Zij dienden te 
zorgenn voor evenwicht opdat de waarheid onbelemmerd zou kunnen 
zegevieren.. Niettemin zagen de commissarissen zich gedwongen hun 
machtswoordd te laten gelden om het conflict met Coornhert de kop in te 

Ibidem, , 
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444 Ibidem, 
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drukken.. Uit de officiële opdracht van de Staten, waaraan zij hun gezag 
ondeenden,, maakten zij één bepaling openbaar. De parrijen werden 
geachtt 'ordentlijck', 'stichtelijck'en uitsluitend 'wter H. Schriftueren' te 
handelenn en te spreken.48 Met dit gebod van de Staten was tijdens de 
besprekingenn iedere verwijzing naar de leer van Calvijn en Beza 
uitgesloten. . 

Dee commissarissen kozen voor de confrontatie met Coornhert. 
Opp zondag 13 april 1578, de laatste dag van de voorbesprekingen, werd 
Coornhertt een ultimatum gesteld. Over de ordonnantie van de Staten 
bleekk geen discussie meer mogelijk. Het lot van de disputatie lag nu in 
handenn van Coornhert, van wie de commissarissen nog diezelfde dag 
explicietee instemming met het voorschrift van de Staten vereisten. 
Volgenss de commissarissen hield het verbod op het gebruik van teksten 
vann Calvijn en Beza verband met de overtuiging van de Staten dat 
Coornhertt erop uit was verdere scheuring binnen de kerk te 
veroorzaken.499 Coornhert opperde dat hij de geschriften van Calvijn en 
Bezaa wilde inzetten om aan te tonen dat deze verwarde theologen 
zichzelff  op vele punten tegenspraken, hetgeen de autoriteit van hun 
geschriftenn teniet zou doen.50 Het belang van de mogelijkheid Calvijn en 
Bezaa te citeren was echter fundamenteler. Wanneer deze mogelijkheid 
Coornhertt werd ontzegd, kon hij de predikanten Crusius en Donteclock 
niett langer op een specifieke leer vastpinnen (bij gebrek aan theologische 
geschriftenn van hun hand). Dat maakte volgens Coornhert ieder debat 
onmogelijk. . 

Naa rijp beraad besloot Coornhert alsnog - met grote tegenzin - in 
dee bepaling van de Staten toe te stemmen. Veel keuze had hij niet. Naar 
eigenn zeggen werd hij door twee vrienden geadviseerd zijn verzet te 
staken.511 Wanneer Coornhert zijn eer hoog wilde houden, was er voor hem 
inderdaadd geen weg meer terug. Ook al beschouwde hij het debat als een 
'ghemuylbandee disputatie' en als voorbode van de gewetensdwang die hij 
vreesdee 'al hier oock als tot Geneven te sullen comen', Coornhert wilde 
niett de indruk wekken dat hij te laf was om de confrontatie met de 
predikantenn aan te gaan.52 Achteraf verklaarde hij dat uitsluitend zijn 
kruistochtt tegen de gewetensdwang zijn toetreding tot het Leidse 
godsdienstgesprekk had gemotiveerd ('deenige oorsaecke [...] mijns 
cornstess tot Levden*).33 Desondanks had hij het thema van het ketterdoden 

488 Ibidem, [19r]. 
499 Ibidem. 
500 Ibidem, [19r]-[19v]. 
511 Ibidem, [2Ir]. 
522 Ibidem, [19v]-[21r]. 
533 Ibidem, [20r]. 
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pass in de allerlaatste fase van de besprekingen als troef naar voren 
geschoven.. In de lange voorgeschiedenis van het Leidse godsdienstgesprek 
wass de kwestie zelfs amper aangeroerd. Kortom, met terugwerkende 
krachtt reduceerde Coornhert zijn inzet tot één strijdpunt, waarmee hij de 
controversee in letterlijke zin tot een zaak van leven en dood maakte. 

Eenn retorische duiding van het optreden van Coornhert tijdens de 
voorbesprekingenn in Leiden, veronderstelt dat hij een bepaald resultaat 
wildee bereiken door het emotioneel beladen onderwerp van het 
ketterdodenn aan de orde te stellen. Inderdaad hoopte Coornhert de 
predikantenn op deze manier alsnog in het nauw te drijven. Hoe anders kon 
hijj  de Staten en het aanwezige publiek nog overtuigen van de valse leer van 
dee predikanten, nadat hem de mogelijkheid was ontzegd zijn belangrijkste 
boodschap,, zoals geformuleerd in het traktaatje Rfdene, in Leiden uit te 
dragen?? Daarmee is niet gezegd dat Coornherts strategische manoeuvres 
kunnenn worden gekarakteriseerd als oppervlakkig effectbejag, want het is 
niett uitgesloten dat hij zich oprecht zorgen maakte over de komst van een 
'Geneefschee inquisitie'. Hij gaf deze kwestie echter buitenproportioneel 
veell  aandacht, waarbij hij de predikanten bovendien bij voorbaat schuldig 
bevond. . 

Hett vraagstuk van het ketterdoden was niet meer dan een afgeleide 
vann het veelomvattende probleem van de kerkelijke verdeeldheid. Volgens 
Coornhertt kon geloofsdwang niet uitblijven, wanneer een valse kerk de 
statuss van publieke kerk kreeg toebedeeld. Deze kerk zou haar 
machtspositiee — die immers niet vanzelfsprekend was - vroeg of laat 
moetenn afdwingen. Vooralsnog lukte het Coornhert echter niet concrete 
aanwijzingenn te vinden voor een dreigende inquisitie in Holland.54 Sterker 
nog,, de predikanten namen uitdrukkelijk afstand van iedere gedachte aan 
geweld. . 

Wanorde e 

Opp maandag 14 april 1578 kwam het Leidse godsdienstgesprek eindelijk 
vann de grond.35 Speculaties omtrent de voortgang van de preliminaire 
besprekingenn hadden inmiddels een week lang in de stad de ronde 
kunnenn doen. De belangstelling voor het debat raakte hierdoor steeds 
meerr wijdverbreid. Coornhert sprak dan ook terecht, en enigszins 

Ziep.. [31-33]. 
Coornhert,, Vande Lejdtsche disputatie, [2Ir] . 



146 6 

omineus,, van 'desen nu wijtberuchten handel'.56 Uit de acta van de 
besprekingenn valt op te maken dat het debat binnen het tijdsbestek van 
éénn dag een behoorlijke diepgang wist te bereiken. Op het eerste ge2icht 
verliepp het debat vlotter dan op grond van de voorbesprekingen mocht 
wordenn verwacht. Toch heerste er in Leiden nog altijd ernstige wanorde. 
Dezee hield verband met het gebrek aan overeenstemming tussen de 
predikantenn en Coornhert over de status quaestionis en de onderlinge 
rolverdelingg in de besprekingen. De kracht van een godsdienstgesprek 
lagg juist in het feit dat zij een geordende gedachtewisseling moest zijn. 
Zolangg de orde van het debat niet vanzelfsprekend was, viel een 
evenwichtigee voortgang van de besprekingen met een gezaghebbende 
uitkomstt als resultaat niet te verwachten. 

Uitt Coornherts verslag valt niet op te maken welke status quaestionis 
officieell  werd vastgelegd. Kort na aanvang van de besprekingen 
suggereerdee hij zelfs dat de predikanten gaandeweg een aantal 
propositiess uit hun mouw schudden en dat zij hadden geweigerd een 
statusstatus vast te stellen.57 Dit moet als kwaadsprekerij worden beschouwd, 
wantt het is alleszins aannemelijk dat de status quaestionis van de 
predikantenn door de commissarissen was aangenomen. Coornherts status 
quaestionis,quaestionis, waarin de leer van Calvijn en Beza centraal stond, had het 
immerss in de preliminaire gespreksronde niet gehaald. Een van de 
commissarissenn verzorgde de proloog tot het godsdienstgesprek en zal 
daarinn de status quaestionis hebben uiteengezet. Het is veelzeggend dat 
Coornhertt de woorden van deze commissaris uit zijn verslag wegliet. 
Tijdenss het disputeren wilde hij niet door een status worden gehinderd en 
achteraff  probeerde hij zijn recalcitrante houding te verdoezelen door het 
bestaann van een status geheel en al te ontkennen. 

Datt de gemoederen in het Leidse academiegebouw inderdaad al 
hoogg opgelopen waren, bewijst de beslissing van de commissarissen tot 
eenn verbod op het houden van een proloog door de partijen. Dit was bij 
hett disputeren gebruikelijk teneinde de posities van de twee partijen voor 
dee start te markeren. De commissarissen achtten dit echter te riskant en 
leiddenn zelf met enkele woorden het debat in. Crusius werd vervolgens 
gevraagdd voor te gaan in gebed, wat hij volgens Coornhert 'seer 
devotelyck'' deed.58 Toen Coornhert en de predikanten hun plaatsen op 

566 Ibidem, [17v]. 
577 Ibidem, [22r], 
588 Ibidem, [21r]. 
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hett podium innamen, viel het stil in de zaal. De aanwezigen luisterden 
'begeerlyckk met stille zwijghen' toe.39 

Tijdenss de ochtendzitting kwam het debat moeizaam op gang.60 

Coornhertt en Crusius manoeuvreerden omzichtig. Niet eerder hadden zij 
inn het openbaar tegenover elkaar gestaan. De aanwezigheid van publiek 
zorgdee aanvankelijk voor terughoudendheid bij de disputanten. Ook was 
dee rolverdeling in het godsdienstgesprek nog altijd onduidelijk. Beide 
partijenn eigenden zich het initiatief toe, en weigerden zich te laten 
strikkenn voor een debat dat de tegenpartij entameerde. De partijen 
draaidenn om elkaar heen, terwijl de ergernis aan weerszijden groeide. 
Uiteindelijkk was het Coornhert die toehapte. Crusius bracht hem ertoe 
zijnzijn afwijzing van de door de predikant ingebrachte kenmerken van de 
waree kerk toe te lichten. Daarmee accepteerde Coornhert feitelijk de rol 
vann respondens, die Crusius hem had toebedacht. 

Crusiuss voerde als eerste het woord.61 De commissarissen schoven 
hemm naar voren als de 'aanvoerder' van het debat. Hij sprak niet op 
persoonlijkee titel, maar uit hoofde van zijn functie als predikant. In de 
actaa staat Crusius aangeduid met de letter 'M' voor minister. Van meet af 
aann was duidelijk dat de predikant het meningsverschil met Coornhert 
wildee temperen. De status quaestionis schreef voor dat allereerst over de 
'waree sichtbare kercke Godes' zou worden gesproken. De eerste quaestio 
luiddee Svelc dat sy geweest de forme vande ware apostolische sichtbare 
kercke'.622 Crusius gaf een beschrijving van de zichtbare kerk ten tijde van 
dee apostelen waarin ook Coornhert zich volledig moet hebben kunnen 
vinden.. Aan Coornhert was nu de beurt om zich pro of contra deze 
'stelling'' van Crusius uit te spreken. Stap voor stap zou Crusius zijn 
tegenstanderr proberen mee te slepen naar een zo ver mogelijk stadium 
vann consensus. Coornhert was hier niet van gediend. Het duurde niet 
langg of hij gaf te kennen weinig te voelen voor een socratisch leergesprek 
('Socraticoo more'). Hij reageerde geïrriteerd en onderstreepte 

599 Ibidem. 
Dezee ochtendzitting duurde van acht tot elf uur en werd gevolgd door een 

middagzitting,, van twee tot vier uur. Ibidem, [28v]. 
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grotee ergernis van Coornhert, schriftelijke suggesties aan zijn compagnon. Ibidem 
[28v], , 
622 Ibidem, [12r]. 
""  Ibidem, [21v]. Crusius schetste de vroegste geloofsgemeenschap 'inden welcken de 
grontt der Proprieten ende apostelen van behoorlijcke gesonden dienaers gepredict is 
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nalevenn van de geboden als kenmerken van de apostolische gemeente. 
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voortdurendd dat hij geen kleur zou bekennen in zaken Svaer af ick geen 
questiee en hebbe ghemoveert'.64 Eerst moesten de predikanten maar eens 
mett bewijzen komen, aan de Schrift ontleend, voor hun beweringen. 
Daarbijj  verloor Coornhert uit het oog dat een respondens niet naar eigen 
believenn zijn standpunten kon uitdragen, maar alleen toestemming had te 
reagerenn op de argumentatie van de opponens. 

Crusiuss maakte Coornhert duidelijk dat hij in het debat de 
gespreksonderwerpenn zou voorschrijven, 'daer op wy dan houden dat 
Coornhertt behoort ja ofte neen te segghen'.66 Hij liet zich niet van de 
wijss brengen door de inbreng van zijn tegenstander die — geheel los van 
dee status quaestionis - het onderscheid tussen de zichtbare en onzichtbare 
kerkk toelichtte.67 Crusius hield voet bij stuk en uiteindelijk gaf Coornhert 
zichh gewonnen. Crusius onderscheidde twee kenmerken van de ware 
zichtbaree en 'wel geformeerde' kerk, te weten de 'predicatie ende suyver 
apostolischee leere' en 'het recht gebruyc der sacramenten'. Beide zaken 
warenn volgens de Schrift door Christus zelf ingesteld opdat zijn ware 
kerkk kon worden herkend.68 Ter afsluiting van de ochtendzitting 
reageerdee Coornhert op deze stelling van de predikanten met een 
tweeledigee 'bewijsvoering'. 

Zij nn wijze van argumenteren moet de predikanten bekend in de 
orenn hebben geklonken, want in de schriftelijke polemiek met de 
predikantenn had Coornhert op dezelfde wijze geprobeerd zijn 
tegenstanderss klem te zetten.69 Zo droeg hij ten eerste aan dat in de 
oudtestamentischee kerk van de joden van veel misbruiken sprake was 
geweest,, 'sulcx dat so wel in den leere, als inde ceremoniën of wterlijcke 
gebare,, bywylen inde kercke der joden vande roppe des hooffts totte 
voetsooienn niet gesonts en is gheweest'.70 Toch was de joodse kerk een 
waree uiterlijke kerk geweest. Coornhert illustreerde dit beeldend aan de 
handd van het leven van Christus. Christus, de Waarheid zelve, had zich 
inn de kerk van de joden laten besnijden, wat haar status als ware kerk 
bezegelde.. Tegelijkertijd had binnen de joodse kerk de leugen op 
zodanigee wijze de overhand gekregen dat Christus door diezelfde joden 
wass vermoord. Hier was dus sprake van een ware kerk, hoewel de 
predikingg van de ware leer ontbrak. 

644 Ibidem, [21v]. 
655 Ibidem, [23r]. 
666 Ibidem, [22rJ. 
677 Ibidem, [21v]. Coornhert zocht evident aansluiting bij zijn eerste brief aan Tilius 
waarinn dit onderscheid een belangrijke rol speelde. 
688 Ibidem. 
699 Crusius, Antwoordt, 3-12, 20-25. 
700 Coornhert, Vande Leydtsche disputatie, [24r]. 
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Al ss tweede argument tegen Crusius voerde Coornhert aan dat 
dienss kenmerken geen zekerheid ('gewisheydt') konden bieden omtrent 
dee ware uiterlijke kerk. Vele kerken meenden immers de ware leer en de 
juistee toediening van de sacramenten voor te staan. De predikanten 
zoudenn dus de ene duistere kwestie met de andere bestrijden.71 Hier 
bediendee Coornhert zich van een bekend sceptisch argument, dat zich de 
vraagg stelt naar een criterium om de voorgestelde criteria te toetsen.72 Bij 
gebrekk aan een dergelijk criterium worden de voorgestelde criteria 
onbruikbaarr geacht omdat zij geen uitsluitsel kunnen geven in een 
bepaaldee kwestie. Hiermee is overigens niet gezegd dat Coornhert een 
principieell  sceptische denkwijze aanhing.73 

Inn de middag werkte Coornhert zijn argumentatie verder uit, 
waarbijj  hij de status quaestionis opnieuw omzeilde. De woede van de 
predikantenn en de commissarissen moet zijn gevoed door een terloopse, 
maarr venijnige verwijzing van Coornhert naar de actuele godsdienstige 
situatie.. Zo zou het de predikanten ontbreken aan de juiste criteria om 
mett zekerheid te stellen dat hun kerk een ware uiterlijke, 'wel 
geformeerde'' kerk zou zijn in tegenstelling tot de katholieke, doperse en 
luthersee kerken. Iedereen riep immers 'Templum Domini, Templum 
Domini,, by ons is Christus, die suyvere leere ende trecht ghebruyc der 
sacramenten',, zodat verwarring was ontstaan over deze uiterlijke 
kenmerkenn en zij niet als criteria voor de ware uiterlijke kerk konden 
fungeren.744 De predikanten weerden deze beschuldiging af door te stellen 
datt deze kwestie niet aan de orde was. De actuele godsdienstige situatie 
deedd niet terzake. Het ging er immers om of in het algemeen een 
zichtbaree kerk aan haar prediking van de apostolische leer kon worden 
herkend.733 De predikanten probeerden terug te keren naar het eigenlijke 
gespreksthema,, maar dreigden de controle over de besprekingen steeds 
verderr te verliezen. 

Inn hoofdlijnen probeerden Crusius en Donteclock op deze eerste 
enn laatste dag van volwaardig disputeren Coornherts argumentatie te 
weerleggenn door in formele (scholastische) zin een onderscheid te maken 
tussenn vorm en substantie van de ware uiterlijke kerk. De joodse kerk 

Ibidem. . 
722 Ibidem. In Coornherts woorden: 'so behoeft voor al noch een ander sekerhevdt, 
daerr by men dat merckteycken, dat van een ander dinc versekertheyt soude geven, 
selvee sekerlijk soude mogen kennen.' 
33 Het debat over de (on)mogelijkheid van het vinden van een waarheidscriterium lag 

volgenss Popkin aan de basis van 'de intellectuele crisis van de Reformatie'. Popkin, 
TheThe history of scepticism, 1-17; Idem, 'Theories of knowledge' in: CHRP, 680. 

Coornhert,, \'ande Leydtsche disputatie, [27r]. 
755 Ibidem, [27vJ-[28rJ. 
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mochtt dan wel naar de vorm haar imperfecties hebben gehad, naar de 
inhoudd bleef zij een ware zichtbare kerk Gods 'om des verbonts Gods 
will ee mitten joden gemaect'. Een ware zichtbare kerk Gods behoefde dus 
geenn Svelgestelde ende wel gheformeerde' kerk te zijn. Het begrip 
Vare'' moest in dit verband volgens de predikanten dus niet worden 
uitgelegdd als 'welgesteld', maar had betrekking op het feit dat 'aldaer den 
warenn God zijne wterlijcke diensten gestelt hadde, waer mede hy zijn 
volckk van andere natiën hadde onderscheyden'. Wanneer de predikanten 
echterr spraken over de leer als kenmerk van de (ware) zichtbare kerk, 
dann had dit alleen betrekking op een kerk met een 'wel gestelde forme 
diee daer naer Gods woort behoort te zijn'.77 Zoals een school of een stad 
konn worden beoordeeld aan de hand van uiterlijke kenmerken als een 
goedd schoolreglement of een goed wettenstelsel, kon volgens Crusius 
ookk een goede, ware kerk herkend worden aan haar uiterlijke 
kenmerken. . 

Coornhertt wilde juist debatteren over het wezen, de 'substantie' 
vann de ware kerk, niet over haar uiterlijke vorm. Hij wees de subtiele 
redeneringg van de predikanten van de hand en stelde, met een zekere 
minachtingg voor de zojuist tentoongespreide finesses, dat hij overtuigd 
wass dat 'een kercke, een ware kercke is, al waer hij oock ghedeformeert'. 
Sterkerr nog: indien men in oudtestamentische tijden met de boodschap 
vann de predikanten op zoek was gegaan naar de ware kerk, had men de 
kerkk te Jeruzalem niet voor de ware aangezien, omdat deze immers de 
waree leer ontbeerde. De predikanten hielden met hun redeneerwijze dus 
gelovigenn van de enige, ware kerk af. Coornhert kon de predikanten 
echterr niet klein krijgen, want zij stemden, tot zijn ergernis, opnieuw met 
hemm in. Ook volgens de predikanten was de joodse kerk een ware kerk 
geweestt en kon een gedeformeerde kerk toch een ware kerk zijn, op 
voorwaardee dat het onderscheid tussen vorm en substantie overeind zou 
blijven. . 

Dezee technische wijze van argumenteren was voor Coornhert 
moeilijkk af te troeven. De voorwaardelijke instemming van de 
predikantenn met zijn als provocatief bedoelde observaties omtrent de 
joodsee kerk, zorgde er voor dat hij zich monddood en onschadelijk 
gemaaktt voelde. Hij kon slechts hopen dat de fijnzinnige argumentatie 
vann de predikanten voor het publiek te ingewikkeld zou zijn, zodat zijn 
meerr boude beweringen alsnog zouden beklijven. Het betoog van 
Coornhertt steunde echter nog op een tweede pijler. De bewering van 

Ibidem,, [24v]. 
Ibidem,, [26r]-[26v]. 
Ibidem,, [23v]. 
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zijnn tegenstanders dat de prediking van de ware leer en de juiste 
toedieningg van de sacramenten als kenmerken van de ware, zichtbare 
kerkk moesten worden beschouwd, had hij niet alleen met een verwijzing 
naarr oudtestamentische tijden, maar eveneens op sceptische wijze 
proberenn te weerleggen. Zo beweerde Coornhert dat deze kenmerken 
zelff  niet eenduidig waren en daarom niet als criteria voor de ware, 
zichtbaree kerk konden fungeren. Het ontbrak immers aan een criterium 
omm deze kenmerken te toetsen opdat grotere overeenstemming kon 
wordenn bereikt over de precieze aard van deze kenmerken. In hun 
weerwoordd toonden de predikanten dat hun debatteervaardigheden zich 
niett beperkten tot het formeel logische vlak. Ook zij wisten het Leidse 
publiekk te boeien met argumenten die tot de verbeelding spraken en die 
appelleerdenn aan het gezonde verstand. 

Dee predikanten pareerden Coornherts sceptische aanval met een 
verdedigingg van de ultieme kenbaarheid van de ware leer. Ondanks de 
grotee onenigheid over de juiste interpretatie van de Bijbel en de leer van 
dee sacramenten, verwierpen zij de opvatting dat 'die ware ende ghesonde 
leeree niet en soude connen claerlijck bekent werden, ende dat die schrift 
soo duyster zijn soude dat het onmogelijck waer die recht te verstaen om 
diee kerc daer door te kennen'.79 De predikanten haalden niet alleen 
bijbeltekstenn aan om hun mening te onderbouwen, maar verwezen ook 
naarr een prent van Coornhert die inmiddels enige bekendheid moet 
hebbenn genoten. Op deze kopergravure had Coornhert weergegeven hoe 
Lutherr met een fakkel, het licht van de Schrift, 'de duysternisse der 
onwetenschapp in het pausdom' had verdreven.80 De predikanten wilden 
hiermeee aantonen dat ook Coornhert van mening was dat het de mens 
mogelijkk was licht te werpen op de goddelijke leer. Coornhert ontkende 
niett dat Luther veel ernstige dwalingen in de pauselijke kerk had belicht, 
maarr dit betekende zijns inziens geenszins dat Luther de weg had 
gewezenn naar de ware leer.81 

Coornhertt beklemtoonde voortdurend het onvermogen van de 
meestee mensen om de ware leer te kennen. Dit was te wijten aan 'die 
duysterheytt (...) inden menschen ooghen' en niet aan de Schrift die 
'claerr is te verstaen'.82 Opnieuw stemden de predikanten volledig met 
Coornhertss zienswijze in. Diens woorden konden immers in 
overeenstemmingg worden gebracht met hun stelling dat voor een 

799 Ibidem, [25r]. 
800 Ibidem, [25v]. Crusius verwees naar de gravure met nr. TIB 5501.071.9, zie Ilja M. 
Veldmann ed., Dirck Uo/kerfs% Coornhert. The illustrated Bartsch 55 (New York 1991) 
262. . 
811 Ibidem, [26r]. 
822 Ibidem, [25v]-[26r]. 
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enkelingg de leer goed te begrijpen is. Coornhert had zelfs expliciet 
gesteldd dat hij niet van oordeel was dat niemand de ware leer kon 
kennen.. Hij liet zich echter niet uit het veld slaan door de verzoenende 
houdingg van de predikanten en bleef in sterk antithetische bewoordingen 
hamerenn op het verschil tussen 'die clare zonne' van de Schrift en de 
'duysteree fackelen' van het menselijke verstand. Hiermee wilde hij 
suggerenn dat de predikanten het menselijke verstand te hoog inschatten. 
Hunn benadering van het geloof was hem te academisch. Coornhert trad 
hierr in het voetspoor van een lange reeks critici van geleerde theologen.83 

Dee duizenden commentatoren van de Heilige Schrift toonden volgens 
Coornhertt met hun werk aan dat zij er vanuit gingen dat de Schrift op 
zichzelff  genomen niet helder was, hetgeen Coornhert fel bestreed. Indien 
zijj  van het tegendeel waren uitgegaan, deden zij immers overbodig werk. 
Coornhertt probeerde aldus de redeneerwijze van de predikanten in een 
kwaadd daglicht te stellen, maar dreef daarbij alsmaar verder af van de 
feitelijkee uitspraken van de predikanten. 

Dee predikanten bleven bij hun mening dat de ware leer voor 
sommigenn kenbaar was, ondanks herhaalde scepsis van Coornherts kant, 
diee beweerde dat het gemakkelijker was ontkennend, dan bevestigend te 
sprekenn wanneer de leer in het geding was. Uiteindelijk wisten de 
predikantenn zich uit het drijfzand van deze discussie te bevrijden door 
Coornhertt op pragmatische gronden terecht te wijzen. Zij stelden dat 
overr ieder geloofsartikel in het verleden wel was getwist, maar dat dit niet 
konn betekenen dat men hierom alle zekere kennis omtrent de leer 
categorischh moest uitsluiten. De ontkenning van de goddelijkheid van 
Christuss door Arius had ook niet tot gevolg gehad dat in het algemeen 
twijfell  was ontstaan over de goddelijke natuur van Christus. Indien het 
onmogelijkk zou zijn tot ware kennis omtrent de leer te komen, zou 
Coornhertt bovendien ook moeten twijfelen aan zijn eigen standpunten. 
Ookk zou de Heilige Schrift geen enkele praktisch nut meer hebben, 
terwijll  deze volgens de predikanten toch ter verlichting van de mens 
doorr de Heilige Geest was ingegeven. Kortom, de predikanten bleven bij 
hunn standpunt dat de ware leer kenbaar was en wel degelijk tot kenmerk 

833 Gillv , 'Das Sprichwort "Di e Gelehrten die Verkehrten"', passim. De auteur geeft 
eenn overzicht van de vele toepassingen van de zegswijze 'hoe geleerder, hoe 
verkeerder',, vanaf de late middeleeuwen tot in de Reformatie. Deze spreuk getuigde 
vann verzet tegen de gevestigde orde van geleerden, in het bijzonder theologen. 
Omdatt dit kritische geluid vaak ook afkomstig was uit geleerde kring, is het onjuist te 
sprekenn over populistische of anti-intellectuele kritiek. De geleerde Castellio, 
bijvoorbeeld,, verwierp in naam van 'hoe geleerder, hoe verkeerder' uitsluitend 
'gecorrumpeerde'' vormen van wetenschap die de eenheid tussen verstand en geloof — 
immerss beide van goddelijke oorsprong - verbraken. 
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vann de ware kerk kon dienen. De Heilige Schrift kon immers worden 
gebruiktt als toetssteen van de ware leer. 

Crusiuss sloot deze eerste dag van besprekingen af met een gevoel 
vann tevredenheid. Coornherts bewijsvoering was afdoende onschadelijk 
gemaakt.. De predikant concludeerde dan ook 'dat die twist die tusschen 
velenn is om der Schriftueren ende mitsdien om der kercke gantschelijck 
niett en bewijst dat die leere niet en soude zijn het mercteken der 
kercken'.844 Coornhert had in de ogen van Crusius als respondent zijn zaak 
niett hard kunnen maken. Toch was het nog maar de vraag of werkelijk 
vorderingenn waren gemaakt in het debat. Crusius mocht zich dan wel 
presenterenn als de winnaar in deze eerste ronde van het debat, zijn 
tegenstanderr had hij nog lang niet voor het debat zelf weten te 
(over)winnen.. De volgende dag bleek hoe fragiel de orde van het debat 
nogg altijd was. 

Afrekening g 

Dee gang van zaken tijdens de eerste dag van het Leidse 
godsdienstgesprekk stemde Coornhert uiterst ontevreden. De predikanten 
haddenn hem weten te strikken voor een debat over de kenmerken van de 
zichtbaree kerk.85 Dit was volgens Coornhert een kwestie geweest van 
'hartt dringhen', waarbij de predikanten ver buiten hun boekje waren 
gegaan.. Hij meende dat de predikanten als respondenten (Verweerders') 
hett initiatief aan hem hadden moeten overlaten. Nog altijd beschouwde 
Coornhertt zichzelf als de opponent ('aensegger').86 Als zodanig had hij 
eenn debat willen entameren waarin hij zou aantonen dat de leer van 
Calvijnn en Beza in hoofdzaken vals was, met alle gevolgen van dien voor 
dee status van de gereformeerde kerk.87 

Coornhertt reageerde niet alleen geërgerd op het dreigende 
faillissementt van zijn plannen, ook maakte hij zich zorgen. All e bravoure 
tenn spijt, bleek hij zelfs tamelijk onzeker. Crusius en Donteclock golden 
alss academische zwaargewichten, wat Coornhert ongetwijfeld vrees moet 
hebbenn ingeboezemd. Het disputeren viel hem zwaar. Coornhert achtte 
zijnn geheugen te zwak om 'puntelijck' te antwoorden op het grote aantal 

44 Coornhert, l rande l^eydtsche disputatie, [28v]. 

Ibidem,, [29r]. De predikanten hadden de vraag naar de kenmerken van de ware 
kerkk te berde gebracht en 'door der commissarisen beleedt' zag Coornhert zich 
gedwongenn daarover verder te disputeren. 

Coornhertt hanteerde zowel de term 'aenlegger' als 'aensegger'. 
Coornhert,, I rande Leydtsche disputatie, [28v]-[29r]. 
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argumentenn dat Crusius de vorige dag had ingebracht. Ook zou zijn 
verstandd te traag zijn om meteen van wal te steken met een minutieuze 
weerleggingg van Crusius' argumentatie. Daar had hij meer tijd voor 
nodig.. Immers, zo stelde Coornhert, hij was niet zo vertrouwd met de 
materiee als de predikanten. De kwestie was hem zelfs 'gheheel raeu'. 
Di tt nu lijk t overdreven. Hoewel Coornhert de academische achtergrond 
mistee die hem ervaring en souplesse had kunnen bijbrengen in het 
debatterenn en hoewel zijn leeftijd hem mogelijk parten heeft gespeeld, 
kann zijn zelfbeklag deels ook strategisch worden geduid. Hij 
verontschuldigdee zich als het ware vooraf voor de eigenwijze koers die 
hijj  zou gaan varen. In het algemeen hoopte hij te 'scheyden wt die 
duysterheydtt van mijn ende alder menschen vernuft, ende doort blijven 
indenn woorden Christi te comen tot het hemelsche licht vande 
waerheydtss kennisse'.89 Daar konden zijn 'geleerde' tegenstanders het 
meee doen. Impliciet velde Coornhert met deze uitspraak een 
vernietigendd oordeel over het 'academische' debat tot dan toe. Voorts 
hooptee hij natuurlijk met zijn beklag bij het publiek een gevoelige snaar 
tee raken. 

Aann vechtlust ontbrak het Coornhert niet. De avond tevoren had 
hijj  zich in zijn logement gebogen over zijn aantekeningen bij het debat 
tott dusver en een aanvalsplan beraamd. Hij stelde zich voor de volgende 
dagg een tweeledig doel. Ten eerste wilde hij afrekenen met Crusius' 
verdedigingg van de leer als kenmerk van de ware kerk en ten tweede 
stondd hem voor ogen het volgende te bewijzen: 

DatDat wt Arent Cornells^, eyghen woorden moste volgen, dat die Roomsche kercke die 

wareware kercke ware, ende die calviniaensche kercke geen kercke, maer niet dan een 

scbaduwe,scbaduwe, twelc nu het principaelste stuck was, dat ick voorghenomen hadde te 

bewijsen,bewijsen, oock deerste oorsaeke van alle dese disputatien so tot Delft als tot 'Leyden 

begonnenbegonnen pijnde. 

Alduss zou Coornhert in het openbaar de zo gelaakte boodschap van zijn 
eerstee geschrift aan Tilius herhalen. De prijs daarvoor was hoog. 
Moedwilligg nam hij afstand van het godsdienstgesprek en bruuskeerde hij 
dee autoriteit van de commissarissen. 

Hett Leidse academiegebouw was nog voller dan op de eerste dag 
vann het godsdienstgesprek. Coornhert sprak zelfs over 'meenich hondert 

Ibidem,, [30r]. 
Ibidem. . 
Ibidem,, [29r]. 
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mannen'.. Tijdens de besprekingen moeten zich dus nog vele 
belangstellendenn bij het stadhuis hebben gemeld om een toegangskaan te 
bemachtigen.. Het publiek stond een spektakelstuk te wachten, want 
Coornhertt zou in anderhalf uur tijd toewerken naar een grandioze 
apotheose,, die al zijn voorgaande manoeuvres in de schaduw kon stellen. 
Hi jj  liet zich nu werkelijk niets meer gelegen liggen aan vooraf gemaakte 
afspraken,, terwijl de ergernis over Coornherts optreden bij de 
predikantenn en de commissarissen een hoogtepunt bereikte. 

Dee beurt was aan Coornhert om als eerste het woord te voeren. 
Tott een goed gefundeerd weerwoord aan de predikanten kwam hij echter 
niet.. Wel nuanceerde hij met een aantal korte opmerkingen zijn 
uitsprakenn van de vorige dag omtrent de kenbaarheid van de ware leer. 
All  snel stapte Coornhert over naar het tweede deel van zijn betoog, dat 
dee discussie over de oudtestamentische kerk van de joden betrof. Nu was 
hett moment gekomen om de eindaanval in te zetten. Door te stellen dat 
dee joodse kerk, hoewel gedeformeerd, toch in substantie als ware kerk 
konn worden beschouwd, hadden de predikanten volgens Coornhert zijn 
'hooftsakee ende voorstel' bevestigd, namelijk 'dat die gereformeerde 
kercken,, welcker leeraren Calvini ende Bese leere ghelovende, die den 
volckee leeren, gheen ware kercken en zijn'.93 

Zonderr schroom had Coornhert nu de namen van Calvijn en Beza 
latenn vallen, tot woede van commissarissen. Deze grepen dan ook 
onmiddellijkk in, 'my bitter toe grauweden als of ick teghen die schoone 
conditienn die sy my int camerspel [de besprekingen omtrent de status, 
M.R.]]  hadden doen bewilligen, gesondicht hadde'. De commissarissen 
gavenn Coornhert te verstaan dat hij bij de Staten in ongenade dreigde te 
vallen,, nu hij de autoriteit van de regering openlijk verachtte. Ook de 
Leidsee hoogleraar theologie, De Feugueray, mengde zich in de 
controversee en deed zijn beklag bij de commissarissen. De Fransman had 
zoo goed als niets van de besprekingen kunnen volgen, maar had wel zijn 
orenn gespitst toen hij Coornhert de namen van Calvijn en Beza hoorde 
uitspreken.. Coornhert sprak de hoogleraar in diens moedertaal toe, 
waarnaa deze er het zwijgen toe zou hebben gedaan. In zijn verslag wekte 
Coornhertt graag de indruk dat zijn 'superieure' talenkennis hem 

911 Ibidem, [29r], [34v]. 

Daartoee was voldoende mogelijkheid, aangezien een gecommitteerde van het 
Leidsee stadsbestuur (benoemd in samensrpaak met de commissarissen van de Staten) 
vanaff  7 april iedere ochtend en avond een uur zitting hield op het stadhuis om 
toegangskaartenn aan 'goedgekeurde' burgers te verstrekken. Aflezing ter pui van het 
stadhuis,, GAL , SA II , inv. nr. 14. 
933 Ibidem, [30vj. 



156 6 

tegenoverr de professor een zeker overwicht had gegeven. Na dit incident 
richttee hij zich overigens uitsluitend tot de commissarissen.94 

Coornhertt verdedigde zich door te stellen dat hij niet geciteerd 
hadd uit de geschriften van Calvijn en Beza, maar slechts hun namen had 
genoemd.. Dit was hem door de commissarissen nooit verboden. 
Wanneerr dit alsnog zou gebeuren, was hij voornemens uit Leiden te 
vertrekken.. De woedende commissarissen bleken aanvankelijk 
onvermurwbaarr en Coornhert maakte aanstalten te vertrekken door zijn 
Bijbell  alvast onder de arm te nemen. Met groot gevoel voor drama greep 
hijj  naar zijn baard en verkondigde luid dat hij zich te oud achtte om zich 
nogg met een onzeker en partijdig debat als het Leidse in te laten.95 De 
commissarissenn voelden zich onder grote druk gezet, met name door 
Coornhertss beschuldigingen van partijdigheid. Het publieke karakter van 
hett Leidse godsdienstgesprek werkte onder deze omstandigheden in het 
voordeell  van Coornhert. In het bijzijn van zoveel toehoorders durfden 
dee commissarissen niet in te grijpen.96 Zij stonden Coornhert alsnog toe, 
voorr de duur van de zitting, de namen en de leer van Calvijn en Beza te 
noemen.977 Coornhert zou deze gelegenheid met beide handen aangrijpen. 

Aann de hand van het voorbeeld van de joodse kerk had Coornhert 
dee door de predikanten voorgestelde kenmerken van de ware kerk 
proberenn te ontkrachten. Vervolgens hadden de predikanten erkend dat 
dezee kerk gold als 'ware kercke nade substantie, maer niet nade forme'.98 

Coornhertss argumentatie omtrent de joodse kerk kan worden 
beschouwdd als het paard van Troje. In eerste instantie diende zijn 
redeneringg de lopende discussie; in deze slotfase van het debat ontpopte 
dezee zich echter als wapen tegen de gereformeerde kerk. Coornhert 
redeneerdee als volgt: indien de joodse kerk een ware kerk kon zijn, 
hoewell  gedeformeerd (aldus de predikanten), dan kon datzelfde gelden 
voorr de gedeformeerde kerken in de Nederlanden. De katholieke, 
dopersee en lutherse kerken waren in dit verband al door Coornhert 
genoemd.. Om aan te tonen dat juist de gereformeerde kerk géén ware 
kerkk kon zijn, moest Coornhert echter nog dieper graven. De kern van 
dee discussie bleek uiteindelijk gelegen in een historische analyse van het 

944 Ibidem, [29r]. 
955 Ibidem, [29vJ. 
966 Na afloop verweten de commissarissen Coornhert dat hij hen 'voorden volcke' een 
wijzigingg van de opdracht van de Staten had afgedwongen. Ibidem, [32v]. 
977 Ibidem, [29v|. 
988 Ibidem, [30v]. De predikanten bleven echter bij hun stelling dat de ware leer en de 
juistee toediening van de sacramenten als kenmerken van de ware kerk konden gelden. 
999 Ibidem, [27r]. 
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begripp 'substantie van de leer'. Binnen welke kerk had deze in de loop 
derr eeuwen gestalte gekregen? 

Dee predikanten hadden betoogd dat ondanks de verdorven vorm 
vann de joodse kerk, de aanwezigheid van de 'substantie der leere' moest 
wordenn verondersteld. Deze kerk was daardoor in wezen een ware kerk. 
Dee predikanten citeerden de woorden van Christus, Svant die salicheydt 
iss wten Joden'100, en opperden dat binnen de joodse kerk ook de 
ceremoniënn 'in haer substantie' intact waren gebleven. Deze getuigden 
immerss aan de gelovigen van de ware kerk Gods.101 Coornhert echter 
ontkendee in zijn slotbetoog dat de substantie van de leer in de joodse 
kerkk gelegen was geweest 'als die Christum dode'. De joodse kerk kon 
volgenss hem onmogelijk aanspraak maken op de substantie van de leer 
('hett principaelste stuc vande leere'), omdat zij Christus, 'den eenighen 
hoecsteenn ende fundament', had verworpen.102 In zijn definitie van de 
substantiee van de leer redeneerde Coornhert strikt vanuit een historisch 
perspectief: : 

WantWant ie boude het principaelste stuc vande leere te %ijn kennisse des eenigen waren 
Gods,Gods, ende dat Jesus is Christus, dats die beloofde Messias, vanden wekken Godt 
doordoor Mqysen, ende door allen Propheten heeft ghetuycht ende bevolen datmen hem sal 
horen,horen, ende aennemen, opten wekken oock alle patriarchen gesien, ghebouwet, ende 
ghehoopt,ghehoopt, ende alle van desen geestelijcken steen gedroncken, ende van dit broodt des 
HemelsHemels oft man, een selve spijse ende dranck ghegeten ende ghedroncken hebben.103 

Omm te voorkomen dat de predikanten zouden beweren dat met deze 
argumentatiee de substantie van de leer alsnog tot kenmerk van de ware 
kerkk was verheven, stelde Coornhert dat de joodse kerk, hoewel zij de 
substantiee van de leer ontbeerde, toch een ware kerk was geweest. Pas nu 
konn Coornhert veilig overgaan naar het toepassen van zijn redenering op 
dee katholieke kerk.104 

Omm de continuïteit van de ware leer binnen de katholieke kerk aan 
tee tonen, zag Coornhert zich gedwongen te zoeken naar een tijdloze 
factorr in de geschiedenis van de kerk. Hiermee kwam hij gevaarlijk dicht 
bijj  de redenering van de predikanten, die naar universele kenmerken 
haddenn gezocht. Het onderscheid van de predikanten tussen vorm en 
substantiee maakte het voor Coornhert nog moeilijker zich van de 

1000 Joh. 4:22. Ibidem, [27v]. 
1011 Ibidem. 
1022 Ibidem, [3Ir]. 

JJ Ibidem. 
1044 Ibidem, [31r]-[31v]. 
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predikantenn te onderscheiden. Het voorbeeld van de joodse kerk had 
Coornhertt op weg geholpen, maar kon hem geen overtuigende 
overwinningg op de predikanten brengen. Hiertoe was het nodig een 
historischee redenering op te zetten waarin de eenheid van de kerk als 
onbetwistee premisse werd gehanteerd. Al sprekende gaf Coornhert een 
blauwdrukk van de ware uiterlijke kerk zoals hij deze voor ogen had: 

DieDie principaelste stucken vande leere ende openbare belijdinge vandien, begrepen inde 

tivaelftivaelf articulen des geloofs is noch al vander apostokn tijden af gebleven byde 

KoomscheKoomsche kercke, oock mede die rechte leere vande drievuldicheyt, ende meer andere 

dergederge lijeken, insgelijx die substantie (...) vanden dope.105 

Ondankss alle misbruiken van de katholieke kerk, had deze de substantie 
vann de ware kerk behouden, 'ghelijck als duysent ponden schuyms maer 
eenn greyntghen gouts in sich hebbende, geen macht en heeft om dat gout 
inn schuim te veranderen'. De gereformeerde kerk kon volgens Coornhert 
onmogelijkk met deze ware, katholieke kerk worden geïdentificeerd. 
'Wantt dat een is en mach geen twe zijn, ende mach daer oock geen twiste 
inn komen so lange die eenheyt blijft' . Met andere woorden: de 
gereformeerdenn hadden zich buiten de traditie van de ware kerk 
geplaatst.. Coornhert probeerde de predikanten naar alle kanten toe de 
pass af te snijden. Indien zij zouden willen beweren dat zij niet naar de 
vorm,, maar wel naar de substantie één waren met de katholieke kerk, dan 
hadd Coornhert zijn repliek klaar. Hoe konden zij in dat geval beweren 
zowell  gedeformeerd, als gereformeerd te zijn?106 

Volgenss Coornhert kenden de predikanten hun kerk dus een 
anderee substantie toe dan de substantie van de katholieke kerk. Hiermee 
haddenn zij tweedracht gezaaid en Christus als het ware van twee brulden 
voorzien,, Vande welcke deen leelijck, ende ghedeformeert, maer dander 
schoonn ende ghereformeert sy'. Coornhert verfoeide deze 'dubbelde 
echt'' van Christus, zoals hij ook verafschuwde dat de predikanten door 
hett oprichten van hun kerk twee verschillende 'lichamen' van Christus 
haddenn gecreëerd. Dit strookte volgens Coornhert in het geheel niet met 
dee Schrift. In alsmaar dwingender en feller bewoordingen werkte 
Coornhertt naar de climax van zijn betoog toe: 'moet (...) niet nootlijck 
volghenn wt sulck voorgaende segghen der ministèren selve, (...), dat der 
ministèrenn kercke een valsche kercke sonder substantie sy, te weten 
indenn schijn een gereformeerde, maer inder waerhevdt een wesentlose 
endee schaduwelijcke kercke?'. De katholieke kerk kende de substantie 

Ibidem,, [31v]. 
Ibidem,, [31v]-[32r]. 
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vann de ware kerk, maar niet de vorm; de gereformeerde kerk was naar de 
vormm een kerk, maar ontbeerde de substantie. Aldus zei Coornhert, op 
triomfantelijkee toon, had hij zijn voorstel aan Tilius waargemaakt en 
bewezenn dat de gereformeerde kerk geen kerk was.107 

Inn het verslag van Coornhert valt vervolgens te lezen dat Crusius 
'sichh [began] te ontsitten, blosende wangen te gecrijgen [en] een vreemt 
gelaett aen te nemen'.108 Coornhert had zijn verklaring bij de hand. 
Crusiuss zou geheel en al zijn verstomd in de wetenschap dat Coornhert 
dee overwinning had binnengehaald. Vandaar dat Donteclock zijn plaats 
moestt innemen, maar ook hij bracht - nog altijd volgens Coornhert -
weinigg zinvols te berde. 'Al denckende, hoestende ende bremmende' en 
'all  hompelende ende stompelende' sprak hij anderhalf uur lang 'inde 
penne',, wat betekent dat nog altijd werd genotuleerd.109 Coornhert gaf de 
inhoudd van Donteclocks betoog echter niet weer in zijn eigen verslag, 
maarr volstond met de mededeling dat de zitting om elf uur 's ochtends 
werdd geschorst na een gebed van Crusius. 

Omdatt de acta van deze zittingsdag ontbreken, is de reactie van 
Donteclockk op Coornherts flagrante schending van de orde van het 
debatt onbekend.110 Meer dan een jaar na dato zouden de predikanten de 
interpretatiee van Coornhert proberen recht te zetten. Crusius had niet 
mett de mond vol tanden gestaan, maar hij had Coornhert niet goed 
begrepen,, waardoor zijn repliek de kern van de zaak miste en 
Donteclockk zich genoodzaakt had gezien in te grijpen.111 Deze laatste 
hadd Coornhert om opheldering gevraagd en was vervolgens aan het 
woordd gebleven. Coornhert had het de predikanten dus wel degelijk 
moeilijkk gemaakt. Het laat zich aanzien dat Crusius in woede was 
ontstokenn en daarna moeite had gehad zich op het debat te blijven 
concentreren.. In ieder geval staat vast dat de predikanten Coornhert 

1077 Ibidem, [32r], 
1088 Ibidem. 
1099 Ibidem, [32r]-[32v]. 
1100 Ibidem, [30r]. 

Coornhert,, Sendt-brief, 259r. In antwoord op een brief van Coornhert stelden de 
predikanten:: W a nt alsoo ghy wel een vel papiers ghedicteert haddet, ende Amoldus 
datt selvighe ex tempore began te verantwoorden, soo bemerckte Donteclock uvt zijn 
notulen,, die hy uyt uwen (=Coornherts, M.R.) monde aengeteeckent hadde, dat 
Arnolduss u meeninghe (alsoo al u saecken wel duyster ende intricaet sijn) niet 
versaenn en hadde, ende dat daeromme d'antwoorde ter saken niet dienende en soude 
gheweestt sijn, dat heeft hy hem te kennen gegeven, ende opentüjck gheseyt, Frater 
laett ons sijn meeningh eerst versaen, ende heft op de commissansen begeert, dat het 
toeghelatenn mochte wesen, dat ghy u meeninghe verklaren sout, twelck geschiet is. 
Dewijlee nu hij Donteclock int spreken was, so begeerde Arnoldus dat hy voortgaen 
soude'. . 
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wilder»» antwoorden, ook al was diens betoog los komen te staan van de 
beoogdee status quaestionis. Dit verrast, gezien de formele stellingname van 
dee predikanten tot dan toe. Hier wreekte zich het openbare karakter van 
hett godsdienstgesprek. Nu Coornhert zijn aanval had gelanceerd, kon 
eenn tegenaanval niet uitblijven, op straffe van gezichtsverlies. Wat het 
weerwoordd van de predikanten ook is geweest, voor Coornhert stond 
inmiddelss vast dat hij met zijn tegenstanders had afgerekend. 

Exit t 

Naa afloop van de ochtendzitting op de tweede dag van de besprekingen 
inn Leiden verkeerde Coornhert in een overwinningsroes. De predikanten 
haddenn geprobeerd hem in het nauw te drijven, zo veronderstelde hij, 
maarr het was tevergeefs geweest. Hij had zich niet laten inperken door 
dee opgeworpen status quaestiotiisy maar zich de vrijheid toegeëigend de 
gereformeerdee kerk in het openbaar voor schijnkerk uit te maken. De 
commissarissenn hadden niet durven ingrijpen uit vrees hun partijdige 
positiee kenbaar te maken. Zelfs hadden zij Coornhert — weliswaar onder 
drukk en slechts voor de duur van de ochtend — toestemming gegeven de 
namenn van Calvijn en Beza in de mond te nemen. Ook mocht hij 
verwijzenn naar hun leer.11- Met deze toezeggingen boden de 
commissarissenn Coornhert voldoende ruimte voor een publieke aanval 
opp de gereformeerde kerk. Een slechtere uitkomst van de besprekingen 
haddenn zij moeilijk kunnen bedenken. 

Dee aanwezigheid van een grote menigte toehoorders versterkte de 
positiee van Coornhert in het debat. Dit buitte hij ten volle uit. Het 
griefdee de commissarissen in het bijzonder dat hij Voorden volcke' 
inzagee in de opdracht van de Staten (de zogenaamde 'commissie' aan de 
commissarissen)) had geëist. Vermoedelijk heeft Coornhert op de 
vroegee ochtend van 15 april met deze eis willen afdwingen dat hem de 
mogelijkheidd werd gegund de namen van Calvijn en Beza te noemen. 
Zij nn strategie had succes. Blijkbaar gaven de commissarissen liever toe 
aann Coornhert dan dat zij hun 'partijdige' opdracht openbaar maakten. 
Datt neemt niet weg dat de commissarissen Coornhert zijn brutale gedrag 

1122 Ibidem, [29v]. Coornhert maakte een strikt onderscheid tussen het noemen van de 
leerr van Calvijn en Beza en 'het allegeren van hare schriften'. Dit laatste was hem 
verboden. . 
1133 Ibidem, [32v]. 
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hoogstt kwalijk namen. Hij chanteerde hen als het ware terwijl het volk 
toekeek,, hetgeen zij zagen als miskenning van hun autoriteit. 

Opp deze tweede dag van het debat kwam het opnieuw tot een 
confrontatiee tussen Coornhert en de commissarissen. Na de schorsing 
vann het debat stuurde Coornhert daar moedwillig op aan. In de middag 
wass het zijn beurt om te reageren op de woorden van Donteclock. Het is 
dee vraag of Coornhert daar nog veel heil in zag. Het was immers 
twijfelachtigg of hij een tweede keer buiten de status quaestionis om zou 
kunnenn gaan. Het academiegebouw was nog vol nieuwsgierige 
toehoorderss toen Coornhert de commissarissen in de middagpauze 
verzochtt hem toestemming te geven ook in de middagzitting de namen 
vann Calvijn en Beza te noemen. Zo niet, dan wilde hij uit Leiden 
vertrekken.. Zocht hij wellicht een manier om Leiden met opgeheven 
hoofdd te verlaten? De commissarissen reageerden furieus en dreigden de 
Statenn kond te doen van Coornherts weigering hun bevel te 
gehoorzamen.. Daarop deed deze uitvoerig zijn beklag over de gang van 
zakenn in Leiden. Zelfs betichtte Coornhert de commissarissen van 
partijdigheid.. 'Men dringt my hier te handelen tegen luyden die hem op 
mijnn ansegghen niet en willen partijen maken tegen haer selfs schrijven'. 
Hett ware beter wanneer hij 'dese ongheschicten handel' verliet, zo 
concludeerdee Coornhert.114 

Eenn volgepakt academiegebouw wachtte bij de start van de 
middagzittingg vergeefs op de terugkomst van Coornhert. Er ging zelfs 
eenn bode uit naar zijn logeeradres, maar Coornhert zelf had inmiddels 
plaatss genomen in de beurtschuit naar Haarlem. 

Achteraff  zou Coornhert beweren dat de commissarissen hun zoekactie 
inn scène hadden gezet om het vertrek van Coornhert vervolgens als 
vluchtt te duiden. De afloop van het Leidse godsdienstgesprek gaf 
aanleidingg tot veel geroddel. Coornhert beklaagde zich daarover, maar 
droegg tevens het zijne bij aan de publieke beeldvorming. Zo bracht hij de 
actaa van het godsdienstgesprek in omloop, aangevuld met 
handgeschrevenn velletjes commentaar ('glosen'). In dit commentaar 
verdoezeldee hij dat hij op alle mogelijke manieren de regels van het debat 
hadd geschonden. Hij had de besprekingen zo gemanipuleerd dat hij zijn 
zegjee kon doen en vervolgens was hij uit Leiden vertrokken. Naderhand 
presenteerdee hij zich als slachtoffer. Dat hij zichzelf had weten te redden 
uitt de klauwen van de predikanten en de commissarissen was een kwestie 
vann geluk geweest. Coornhert koos voor het perspectief van de kleine 
Davidd versus de machtige Goliath. Hiermee hoopte hij de publieke 

1,44 Ibidem, [32v]. 
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opiniee in zijn voordeel te beïnvloeden, maar verspeelde hij zijn krediet bij 
dee predikanten en de Staten. Het Leidse debat zou de genadeslag 
betekenenn voor wat nog restte aan wederzijds respect en vertrouwen. 

Anderhalff  jaar later was de controverse nog altijd niet geluwd. In 
augustuss 1579 opende Coornhert opnieuw de aanval door middel van 
eenn gepeperde 'sendtbrief aan Crusius en Donteclock.11 Deze 'nyeuwe 
aenvechtingee der kercke' circuleerde in handschrift, en wellicht ook in 
druk.. Het stuk was in ieder geval onder een breed publiek bekend. '[...] 
Daerr over veel een glorieren hebben', berichtte de Dordtse predikant 
Vann der Corput aan Crusius.116 Het weerwoord van de predikanten was 
kortee tijd later minstens zo fel en compromisloos. Beide partijen hielden 
onverminderdd vast aan hun interpretatie van de gebeurtenissen in 
Leiden.. De welles-nietes-discussie tussen Coornhert en de predikanten 
naarr aanleiding van de afloop van het Leidse godsdienstgesprek had zich 
inmiddelss aanmerkelijk verbreed. De predikanten zouden de Staten 
volgenss Coornhert 'draconische bloedt-wetten' voorschrijven ter 
ondersteuningg van een politiek van gewetensdwang. In Leiden hadden 
Crusiuss en Donteclock deze voornemens nog verborgen; de predikanten 
durfdenn immers niet openlijk in te stemmen met de leer van Calvijn en 
Beza.. Toch illustreerde het Leidse godsdienstgesprek de snode plannen 
vann de predikanten, aldus Coornhert. De commissarissen hadden hun 
onpartijdigee status te grabbel gegooid, hetgeen het ergste deed vrezen 
voorr de godsdienstpolitiek van de Staten. 

Crusiuss en Donteclock twijfelden aan de noodzaak van een 
weerwoordd aan Coornhert. Diens commentaar op de acta van het Leidse 
debat,, dat in handschrift circuleerde, hadden zij voor kennisgeving 
aangenomen,, opdat van de predikanten niet kon worden gezegd dat 
'eenenn dwaes meer dwasen ghemaect hadde'.117 De 'sendtbrief die hen in 
augustuss 1579 bereikte, zaaide onenigheid binnen de gereformeerde 
gelederen.1188 Crusius en Donteclock zetten hun plannen niettemin door 
enn schreven een uitvoerige reactie waarin zij hun woede over de 
beschuldigingenn van Coornhert in ongezouten taal uitten. Coornhert 

1155 De vroegst bekende gedrukte versie van deze brief verscheen in 1610. D.V. 
Coornhert,, Theriakel teghen het venijnighe wroegh-schrift by Arent Cornells^, ende Rsynier 
DonteclockDonteclock [...]. Sendtbrief van D. I '. Coornhert, met antwoorde van de twee predikanten te Delft 
daardaar op, ende replijc pan D.\r. Coornhert (Gouda 1610). In de2e studie wordt verwezen 
naarr de editie in Coornhert, Wercken II , 257v-267r. 
1166 Van der Corput aan Crusius, 7 september 1579. brieven III , deel II . Janssen en Van 
Toorenenbergenn ed., 109. 
111 Coornhert, Sendt-briej, 259v. 
1188 Zie p. 31-32. 
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betichttenn zij van Tiooghmoedigheydt' en 'goedt-dunckenheydt'. 119 De 
predikantenn schreven niet afkerig te staan tegenover hernieuwde 
inmengingg van de Staten in de controverse, maar weigerden pertinent 
nogg enige woorden met Coornhert te wisselen op particuliere voet. 
"Wantt wij souden 't achten teghen een oven gegaept te zijn'.120 

Dee predikanten riepen de polemiek een halt toe. Deze beslissing 
werdd mede ingegeven door de politiek van de Staten tegenover 
Coornhert.. In de herfst van 1578 hadden de Staten Coornhert een 
verbodd opgelegd om te publiceren over godsdienstige kwesties zonder 
voorgaandee toestemming van de Staten.1"1 Coornhert beschouwde deze 
restrictiee als regelrechte inbreuk op de gewetensvrijheid en verwachtte 
vann de Staten geen toestemming tot publicatie van zijn theologische 
geschriften.. De Staten zouden immers eerst zeker gereformeerde 
predikantenn raadplegen over de inhoud van zijn werk.122 Dat het de 
Statenn inderdaad ernst was, bewijst een oproep aan de Haarlemse 
magistraatt in augustus 1579 waarin deze werd gevraagd Coornhert 
nogmaalss aan de resolutie van de Staten te herinneren.123 Ter afstraffing 
vann zijn 'sendt-brief aan de predikanten kreeg Coornhert op 23 augustus 
15799 opnieuw een verbod tot publicatie opgelegd door de Staten. Hem 
werdd te verstaan gegeven dat hij niet langer 'by monde of by geschrifte' 
ruchtbaarheidd mocht geven aan zijn kritiek op de gereformeerde kerk. 
Enn daar bleef het niet bij. Coornhert moest zich in het algemeen 
onthoudenn van publicaties op godsdienstig terrein 'op poene dat 
andersintss sulcx daerin voorsien sal worden, als tot rust, vrede ende 
conservatiee van alle goede eenigheyt binnen dese landen bevonden sal 
wordenn te behooren'. In geval van overtreding zou Coornhert worden 
vervolgdd als 'perturbateur vande gemeene rust'.124 

Mett het Leidse godsdienstgesprek was de controverse tussen de 
Delftsee predikanten en Coornhert als landszaak verder uitgekristalliseerd. 
Doorr het vroegtijdige vertrek van Coornhert uit Leiden was met het 
godsdienstgesprekk geen uitkomst bereikt die - op autoriteit van de Staten 

Coornhert,, Sendt-brief, 264r. 
Ibidem. . 
Bor,, Kederlantsche oorloghen II , boek 13, 82r-82v. Di t verbod werd uitgevaardigd in 

vervolgg op de meer specifieke verordening van de Staten direct na afloop van de 
Leidsee disputatie (16 april 1578) waarin Coornhert werd verboden de acta van het 
godsdienstgesprekk (in gedrukte vorm) in omloop te brengen. Coornhert, I 'ande 
heydtscheheydtsche disputatie, 34r. 
U"D.V .. Coornhert, Brieven-boeck, nr. XCIV , in: Idem, Wenken III , 145r. 
' JJ Bonger, heven en werk, 91. 

NA ,, HvH, inv. nr. 4593; transcriptie in Bronnen. Becker ed., 295. 
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