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Dee kwestie-Coornhert (II) 

Vann pamflettenstrijd tot godsdienstgesprek 

Adrianuss S af a via 

Voorr de internationaal vermaarde theoloog Adrianus Saravia1 was in de 
aanloopp tot het Haagse godsdienstgesprek eenzelfde rol weggelegd als 
destijdss voor Thomas Tilius bij het Leidse debat. In de zomer van 1583, 
ruimm vijf jaar na het roemruchte treffen tussen Coornhert en Crusius, 
stuurdee Saravia aan op een volgend debat en bracht hij de Delftse 
predikantenn ertoe de controverse met Coornhert in een nieuw licht te 
bezien. . 

Toenn Saravia in de zomer van 1582 een aanstelling als predikant in 
Leidenn aanvaardde, was een volgende botsing tussen Coornhert en zijn 
gereformeerdee tegenstanders reeds onvermijdelijk. Over de afloop van 
hett Leidse godsdienstgesprek was tussenbeide een fel en kortstondig 
conflictt uitgebarsten, dat vervolgens in almaar wisselende gedaantes 
steedss opnieuw de kop opstak. Inderdaad kreeg Saravia in Holland 
vrijwell  onmiddellijk met Coornhert van doen. Diens giftige pamflet met 
dee titel Proeve vande Nederlantsche Catechismo2 verscheen nog geen week na 
Saravia'ss aankomst. Het stuk veroorzaakte grote opschudding in 
gereformeerdee kring, en noodzaakte nog geen jaar later een 
godsdienstgesprekk in Den Haag. 

Saravia'ss komst naar Leiden was mede ingegeven door het militaire 
verloopp van de Opstand. Met de dreigende opmars van Parma werd 
Saraviaa in Gent de grond te heet onder de voeten. Hij zocht een veilig 
heenkomenn in Leiden. Di t besluit werd overigens mede gemotiveerd 

11 BWNG III , 260-265; Lexicon II , 382-387; Woltjer, De Leidse universiteit, 10-11; 
Otterspeer,, Groepsportret' I, 145-147. 
""  D.V. Coornhert, Proeve vande Nederlantsche catechismo, omme te verstaen oj'die voortgecomen 
isis wte godlijcke schrift, dan wt het menschelijcke vernuft ([Haarlem] 1582). Paul Valkema 
Blouww vermeldt bij deze titel de Haarlemse drukker Anthonis Ketel, Tjpographa 
BatavaBatava 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt tn Nederland tussen 1541 en 1600. A.C. 
Schuytvlott ed. (Nieuwkoop 1998) nr. 1246. 
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doorr de aanwezigheid van een universiteit aldaar. Saravia was een 
academicus,, een theoloog die de belangrijke vraagstukken van zijn tijd 
hett hoofd wilde bieden. Hij zag zich geconfronteerd met de schijnbaar 
onherstelbaarr verbroken eenheid van het corpus christianum. Er heerste een 
gezagscrisiss binnen de kerk en de machtsverhouding tussen kerk en staat 
wass verstoord geraakt. 

Hett is lastig Saravia in één zin als theoloog te duiden. Nijenhuis 
typeertt hem als protagonist van een 'universeel calvinisme'.3 Dat wil 
zeggenn dat Saravia moeilijk in een hokje te passen valt, waarbij Nijenhuis 
aantekentt dat het zestiende-eeuwse theologische denken in het algemeen 
niett klakkeloos in het licht van zeventiende-eeuwse ontwikkelingen en 
patronenn moet worden bezien.6 In zijn intellectuele biografie presenteert 
hijj  Saravia dan ook niet als systematisch denker. Nijenhuis beschrijft hoe 
dezee theoloog, oorspronkelijk afkomstig uit Artesië, zich begaf in 
kringenn van hooggeplaatste bestuurders en theologen aan -weerszijden 
vann het Kanaal. Door de conflicten waarin hij verzeild raakte, 
ontwikkeldee hij een theologische grondhouding waarin de apostolische 
kerkk en de geschriften van de kerkvaders als belangrijke norm golden. 
Hijj  maakte zich bijvoorbeeld sterk voor een bisschoppelijke hiërarchie in 
dee Engelse staatskerk, op basis van de vetus consuetudo ̂ waarmee hij de 
gezagscrisiss binnen deze kerk wilde helpen bezweren. 

Saraviaa stond niet bekend als dissidente theoloog. Nijenhuis 
beklemtoontt dat Saravia zich in essentie bewoog binnen de marges van 
dee 'continentale gereformeerde theologie'.9 Zijn anti-pres by terianisme 
wass inderdaad afwijkend, maar deze opvatting wortelde in een sterk 
(kerkhistorischh besef dat in alle geledingen van het gereformeerde 
denkenn kon worden teruggevonden. Voor Saravia gold dat de 
hervormingg van de kerk geen afbreuk moest doen aan het streven naar 
consensuss en naar harmonieuze verhoudingen tussen het wereldlijke en 
kerkelijkee gezag. In de anglicaanse kerk was volgens hem in dit opzicht 

33 Willem Nijenhuis, Adriantts Saravia (c. 1532-1613). Dutch Calvinist, first reformed defender 
ofof the English episcopal church order on the basis of the ius divinum. Studies in the history of 
Christiann thought XX I (Leiden 1980) 49. 
44 Nijenhuis, Saravia, 163-165. 
55 Ibidem, 180. 
66 Ibidem, 165. Zie ook W. Nijenhuis, 'Variations within Dutch Calvinism in the 
sixteenthh century' in: Idem, Ecclesia reformata 2 (Leiden 1972) 163-182. 
77 Ibidem, 192. 
RR Ibidem, 235. Saravia's pleidooi voor een bisschoppelijke kerkorde is terug te vinden 
inn zijn De diversis ministrorum ministrorum Evangeliigradibus (Londen 1590). 
99 Ibidem, 192. 
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eenn aurea mediocritas bereikt.10 Daarmee wordt Saravia niet tot 
opportunist,, pragmaticus of zelfs maar 'man van het midden'. 
Theologischee standpunten hoefden naar zijn mening niet te worden 
opgeofferdd omwille van de eendracht. Integendeel, het fundamentele 
uitgangspuntt van Saravia's denken en handelen betrof de oorspronkelijke 
overeenstemmingg tussen de eenheid van de kerk en de zuiverheid van de 
leer.. Alleen een zuivere, op historische leest geschoeide interpretatie van 
dee leer op basis van de Schrift, zou een terugkeer naar deze eenheid 
kunnenn bewerkstelligen.11 Elke theologische opvatting die het 
tegenovergesteldee bereikte, werd door Saravia beschouwd als verfoeilijk 
radicalisme. . 

Opp aandringen van Oranje werd in de zomer van 1582 met Saravia 
onderhandeldd over diens komst naar Leiden. De Prins voerde hiertoe 
zelfss een persoonlijk gesprek met Saravia, die hem in tijden van grote 
tegenspoedd (rond 1568) als veldprediker had gediend. De algemene 
veronderstellingg was dat Saravia, als erudiet en fijnzinnig theoloog, het 
wankelee evenwicht tussen kerkenraad en magistraat in Leiden zou weten 
tee bestendigen. Na een periode van grote onrust (de zogenaamde 
'kwestie-Coolhaes')) was in de stad behoefte aan een man die bij alle 
partijenn groot respect zou weten af te dwingen. De Leidse troebelen 
haddenn het godsdienstige leven in het gehele gewest ernstig ontwricht, 
zodatt Saravia's komst ook buiten Leiden de nodige verwachtingen 
schiep.12 2 

Saraviaa zou zijn broodheren niet teleurstellen. Het duurde niet 
langg voordat de provinciale synode de hulp van Saravia inriep in een 
leerstelligg conflict binnen de muren van de eigen kerk. Rond de Haagse 
predikantt Hieronymus Hortensius (1541-1596)13 dreigde in de loop van 
15822 een rel te ontstaan. Al jarenlang werd in synodes zorg uitgesproken 
overr Hortensius' visie op de justificatie- of rechtvaardigingsleer. Collega-
predikantenn trokken zijn orthodoxie in twijfel. Met de publicatie van een 
brieff  waarin Hortensius zijn theologische denkbeelden verdedigde, dreef 
dezee het conflict verder op de spits.14 De particuliere synode van Zuid-
Hollandd (Den Haag, juni 1583) besloot tot ingrijpen. Hortensius zou 
doorr Saravia worden ondervraagd in het bijzijn van enkele leden van de 
synode.. De heren spraken over de vrije wil , de predestinatieleer en, 

100 Ibidem, 213. 
111 Ibidem, 234-235. 
122 Ibidem, 46-50. 
133 BWTG IV, 316-322; XXBW' VIII , 853-855. 

Dezee brief is opgenomen in P. Bor, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Kederlandsche 
oorlogen,oorlogen, beroerten, en borgerljcke oneenigheden II (Amsterdam 1680) 511-515. 
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wellichtt het meest omstreden, de rechtvaardigingsleer. De uitkomst van 
ditt Verhoor' was zonder meer gunstig voor Hortensius. Saravia deelde de 
synodee mee dat Hortensius vrijui t kon gaan. Alleen op het punt van de 
dubbelee predestinatie kon zijn stellingname niet in overeenstemming 
wordenn gebracht met de gangbare leer. Op gezag van Saravia werd dit 
doorr de vingers gezien opdat Hortensius met de kerk kon worden 
verzoend.l l 

Nijenhuiss wijst op de gematigde houding van Saravia in 
doctrinairee aangelegenheden en zijn weinig legalistische, zelfs rekkelijke 
kijkk op belijdenisgeschriften. Dit gold mede de Heidelbergse 
Catechismus.. Volgens Saravia was het geen halszaak als predikanten dit 
leergeschriftt niet van A tot Z onderschreven. Zijn succesvolle 
benaderingg van Hortensius kan echter niet alleen worden verklaard uit 
eenn tactische toepassing van het veelgebezigde onderscheid tussen 
hoofdzakenn [necessarid) en bijzaken (adiapbora) in de leer. Saravia wist de 
kernn van de controverse met Hortensius bloot te leggen en de zwaarte 
vann het meningsverschil tot een minimum te beperken. Hij wees 
Hortensiuss op de raakvlakken van zijn gedachtegoed met de algemeen 
aanvaardee leer inzake de heiliging van de mens. Kortom, hij zocht op 
subtielee wijze toenadering tot Hortensius en probeerde een antwoord te 
vindenn op diens kritiek. 

Dee standpunten van dissidente predikanten als Hortensius konden niet 
simpelwegg worden weggewuifd of getrivialiseerd. Hun achterban was 
daarvoorr te groot. Scherpslijpers als de Amsterdamse predikant Petrus 
Ambrosius,, de man achter het pleidooi voor de excommunicatie van 
Hortensius,, kregen bij de synode uiteindelijk geen voet aan de grond. De 
kwestie-Hortensiuss is een nadere analyse waard gezien de opvallende 
gelijkeniss met de kwestie-Coornhert. Beide mannen kwamen in 
aanvaringg met gereformeerde predikanten, waarbij zij werden uitgemaakt 
voorr 'perfectisten' en 'pelagianen'. Ook vonden zowel Hortensius als 
Coornhertt in de loop van 1583 Saravia op hun weg. Deze parallel maakt 
duidelijkk dat kritische geluiden als die van Coornhert ook binnen de 
murenn van de gereformeerde kerk te horen waren. Coornhert kan niet 
wordenn beschouwd als buitenbeentje in het godsdienstige leven van zijn 
tijd.. In het ecclesiologische debat had hij zich inderdaad luid en duidelijk 
buitenn de kerk geplaatst, maar in het debat omtrent de rechtvaardiging 
vann de mens viel veel minder gemakkelijk een duidelijke scheidslijn te 
trekkenn tussen de partijen. De gereformeerde kerk, bij monde van de 

155 Nijenhuis, Saravia, 71-72. 
166 Ibidem, 75. 
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synode,, hoopte predikanten als Hortensius binnen de boot te houden. 
Hett succes van Saravia in de kwestie-Hortensius maakte het streven naar 
eenn vergelijk met Coornhert, zoals in het Haagse godsdienstgesprek, tot 
eenn levensvatbare onderneming. 

Evenalss Coornhert beschikte Hortensius over de gave van het 
woord.. Tegenstanders van deze populaire predikant twijfelden niet aan 
Hortensius'' bewering dat hij in Den Haag dagelijks preekte over zaken 
diee de rechtvaardiging en predestinatie aangingen. In beeldrijke taal 
probeerdee hij zijn gehoor te winnen voor zijn leer. Naar verluidt had hij 
dee toegerekende genade vergeleken met een 'schottel met spijse', 
waarvann de wedergeboren mens eindeloos kon blijven eten. Zolang deze 
nogg niet verzadigd was, werd hem bovendien voedsel 'toegerekend' -
alsoff  hij het reeds had genuttigd. Uiteindelijk zou onvermijdelijk het 
momentt van daadwerkelijke verzadiging worden bereikt: het stadium van 
volmaaktheid.. Hortensius' vaste overtuiging luidde dan ook 'dat die 
menschenn hijer op erden, eene niewe creatuijr gheworden zijnde coenen 
perfectelickenn onderhouden wat Godt geboeden heeft'.17 De classis van 
Amsterdamm sprak schande van dit aperte 'perfectisme'. De zienswijze 
vann Hortensius werd onverenigbaar geacht met de leer van de 
forensischee justificatie, waarin de genade Gods de mens - die in wezen 
altijdd een zondaar bleef — slechts omkleedde. Uitsluitend voor God 
{coram{coram Deo) kon de gelovige zich beroepen op zijn status van zondeloze. 
Ookk de predestinatieleer moest het overigens in de preken van 
Hortensiuss ontgelden. Deze 'grouwlicke' leer maakte volgens hem alle 
predikingg tot een 'apenspel'.18 

Mett een brandbrief aan de classis van Den Haag hoopten een 
aantall  Amsterdamse predikanten maatregelen tegen Hortensius af te 
dwingen.. Het was volgens hen aan de Haagse predikanten om broeder 
Hortensiuss tot de orde te roepen en de 'onderhoudinghe der belidenisse 
deserr landen' veilig te stellen. Aldus beoogden de Amsterdammers een 
eindee te maken aan de onrust binnen eigen kring. Ook tijdens preken in 
Amsterdamm en Naarden had Hortensius namelijk in alle openheid zijn 
denkbeeldenn verkondigd. De classis van Amsterdam gunde Hortensius 
geenn enkele speelruimte. Zonder pardon werd hij gebrandmerkt als 
discipell  van Coornhert en Castellio. Daarbij werd zijn perfectisme 
verhevenn tot theologisch principe. Er werd nadrukkelijk gewezen op de 

Hilbranduss Cunaeus Phrisius en Johannes Hallius (namens de classis van 
Amsterdam)) aan de classis van Den Haag, 18 juni 1582, NA, Archief van de 
particulieree svnode van Zuid-Holland, (1566), 1579-1816 (Part. Svnode ZH), inv. nr. 
657,, f. 79. 
188 Ibidem. 
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'quadee consequentie' van deze leer, die een verdorven visie op 
achtereenvolgenss de vrije wil , de predestinatie, de justificatie, de erfzonde 
enn de werken Gods impliceerde.19 

Saraviaa koos in juni 1583 bij zijn verhoor van Hortensius voor 
eenn andere aanpak. Wat het meningsverschil over de predestinatie betrof, 
probeerdee hij de angel uit het conflict te halen. Wanneer de kwestie van 
dee 'eeuwige verdoemenis' buiten beschouwing werd gelaten, bleek een 
verzoeningg mogelijk tussen de partijen. Over de predestinatie als 
'eeuwigee uitverkiezing' bestond blijkbaar geen wezenlijk verschil van 
mening.. Doordat het leerstuk van de dubbele predestinatie zich in deze 
periodee nog niet had uitgekristalliseerd tot centraal leerstuk in de 
calvinistischee theologie, kan deze strategie van Saravia amper verbazen. 
Hett leerstuk van de forensische justificatie lag aanmerkelijk gevoeliger, 
maarr ook hier bood de bemiddeling van Saravia uitkomst. 

Inn navolging van zijn Delftse collega's Crusius en Donteclock, die 
inn 1577 reeds met Coornhert over de volmaakbaarheid polemiseerden" , 
hadd Saravia in de kwestie-Hortensius de probleemstelling kunnen 
reducerenn tot een simpel meningsverschil over het tijdstip van de 
vervolmakingg van de mens, namelijk nog tijdens dit aardse leven of in 
hett hiernamaals. Daarmee was echter nog geen antwoord geformuleerd 
opp Hortensius' suggestie dat de leer van de toegerekende 
rechtvaardigheidd de innerlijke vernieuwing van de mens verwaarloosde. 
Saraviaa bracht Hortensius tot het inzicht dat hij onvoldoende duidelijk 
hadd gemaakt dat de rechtvaardiging van de mens geen tweeledig proces 
behelsde,, maar uitsluitend voortkwam uit de toegerekende genade in 
Christus.. De strikte scheiding tussen de justificatie en sanctiflcatie van de 
menss was karakteristiek voor de gereformeerde leer. ] Hortensius moest 
zijnn spijt betuigen over de wijze waarop hij de 'rechtvaerdichmaeckinghe' 
vann de gelovige had vereenzelvigd met diens 'heijlichmaeckinghe', onder 
anderee in zijn metafoor van de etende mens. Voorts betoogde hij dat het 
nooitt zijn opzet was geweest een perfectistisch standpunt te 
verkondigen.. Hortensius had slechts willen wijzen op het feit dat 'een 
christenn mensche neffens de gherechticheijt Christi, die hem door den 
gheloovee toegherekent wordt, oock de nieuwicheijt des levens moet 
hebben'.22 2 

199 Ibidem. 
2,11 Crusius, Antwoordt, 40-48. 
"'' Alister E. McGrath, lustitia Dei. A. history of the Christian doctrine of justification (2e 
druk;; Cambridge 1998) 188-190. 
222 Memorien van de acten ghedaen ende gehouden inden Suijdthollantscimi particulieren synode in 
SgravenhagheSgravenhaghe begonnen den 7 iunij 1583, NA, Part. Svnode ZH, inv. nr. 278, f. 17v. Ygl. 
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Hett zogenaamde perfectisme bleek onlosmakelijk verbonden met 
eenn bepaalde uitleg van de goddelijke genade werkzaam in de 
rechtvaardigingg van de mens. De iustiüa inhaerem, die Hortensius 
voorstond,, was kenmerkend voor de middeleeuwse genadeleer, die 
worteldee in de leer van Augustinus en opnieuw was geformuleerd op het 
conciliee van Trente. Deze doctrine schreef de rechtvaardigmaking van de 
menss een onmiddellijke 'transformerende' werking toe.23 Door het 
fundamentelee onderscheid tussen (forensische) rechtvaardigmaking en 
(intrinsieke)) heiliging te erkennen, nam Hortensius afstand van deze 
zienswijzee en verzoende hij zich met de gereformeerde leer. De heiliging 
vann de mens kwam met dit onderscheid los te staan van de 
rechtvaardigheidd (genade) die hem werd toegerekend. De genade Gods 
wass oneindig groot (zoals Hortensius met zijn 'schottel met spijse' had 
willenn uitbeelden), maar veranderde de mens niet langer wezenlijk. 
Hortensius'' perfectisme, dat toch vooral een logisch uitvloeisel blijkt van 
zijnzijn genadeleer (Gods oneindige, inwerkende genade moest volgens hem 
well  tot volmaaktheid leiden), was met succes uitgebannen. Saravia wist 
dee synode dan ook te overtuigen dat de predikant zuiver in de leer was 
bevonden.. Hortensius ondertekende daarop de Nederlandse 
Geloofsbelijdeniss [Confessio Betgzca, 1561), Verwerpende ende 
detesterendee alle contrarie leeringhe, als Pelagii, Castelüonis, ende andere 
derghelijcken,, die teghen den grondt der waerheijt van dese voorsz 
poinctenn ende artijckelen leeren'.24 

Dee uitkomst van de kwestie-Hortensius roept de vraag op naar de 
oprechtheidd van Hortensius' verklaring voor de synode. Was hij 
werkelijkk overtuigd geweest van zijn gebrekkige duiding van de 
rechtvaardigingsleerr of bewees hij slechts lippendienst aan een 
theologischh leerstuk dat in zijn kring nu eenmaal tot orthodoxie was 
verheven?? Er is voldoende reden om een zeker pragmatisme bij 
Hortensiuss te veronderstellen. De synode was immers voldoende 
machtigg om hem uit zijn ambt ontslaan. Saravia bood Hortensius nu de 
mogelijkheidd om zonder al te veel gezichtsverlies in het reine te komen 

ActaActa der provinciale en particuliere synoden II , Noord-Holland 1618-1620, Zuid-Holland 1574-
1592.].1592.]. Reitsma en S.D. van Veen ed. (Groningen 1893) 253-254. 

McGrath,, lustitia Dei, 23-91; Concilia Tndentum, Decretum de iustificatione 
(1547),, cap. 7: 'Non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio 
interioriss hominis. [...] Demum unica formalis causa est iustitia Dei, non qua ipse 
iustuss est, sed qua nos iustos facit, qua videlicet ab eo donati renovamur spiritu 
mentiss nostrae, et non modo reputamur, sed vere iusti nominamur et sumus'. H. 
Denzingerr ed., Enchiridion symbolorum. Definitionum et declarationum de rebusJidei et morum 
(32ee druk; Freiburg 1963) 371. 
244 NA , Part. Synode ZH, inv. nr. 120, f. 17v-18r. 
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mett de kerkvergadering. Wat zou hem bovendien beletten om de 
volgendee dag in zijn gemeente weer als vanouds perfectistische 
standpuntenn te verkondigen? 

Dee alledaagse praktijk van Hortensius' werkzaamheden als 
zielzorgerr biedt mogelijk een andere verklaring voor zijn plooibare 
houdingg op de synode. Zijn steunbetuiging aan de rechte leer liet hem -
bijbij  gebrek aan leerstellige eenduidigheid - nog voldoende 
bewegingsruimtee om zijn toehoorders te wijzen op de plicht zich in te 
spannenn het goede te doen. De strekking van de gereformeerde 
justificatieleerr was weliswaar anti-pelagiaans: de nietige mens moest 
ervann doordrongen raken dat hij zijn rechtvaardiging volledig dankte aan 
eenn almachtige God.25 Niettemin spraken ook gereformeerde theologen 
overr de heiliging {sanctificatió) van de mens als een proces van innerlijke 
vernieuwing.. Deze heiliging vormde echter een aparte, gelijktijdige 
ontwikkelingg naast de rechtvaardigmaking. 

Inn het 'gesprek' tussen Saravia en Hortensius bleef het precieze 
verbandd tussen de 'rechtvaardigmaking' en 'heiligwording' van de mens 
duister.. Op dit vlak bestond in de gereformeerde leer een zeker grijs 
gebied,, waarin predikanten als Hortensius zelf hun weg moesten vinden. 
Mett het oog op het bevorderen van het 'wei-leven' van zijn 
gemeenteleden,, nam deze zijn toevlucht tot de prediking van de 
inwerkendee genade. Daarmee is niet gezegd dat Hortensius een 
genadeleerr op basis van goede werken voorstond, maar komt wel vast te 
staann dat deze predikant een actieve rol zag weggelegd voor de 
individuelee gelovige, opdat diens nieuwe leven in Christus vruchten zou 
afwerpen.. Dit zullen overigens weinig gereformeerde predikanten 
hebbenn aangevochten. 

Dee volmaakbaarheidsgedachte werkte bij Hortensius als 
antidotumm tegen de steriele leer van de toegerekende rechtvaardigheid. 
Dee predikant wist dat hij zijn boekje te buiten ging - zoveel wordt 
duidelijkk uit zijn gesprek met Saravia — maar wellicht zag hij geen andere 
manierr om zijn toehoorders duidelijk te maken dat Gods heil toch een 
directee invloed op de mens kon uitoefenen. Saravia toonde Hortensius 
dee aanvaarde leer op hoofdlijnen, maar in de praktijk bleken binnen dit 
kaderr verscheidene varianten mogelijk. Hortensius was over de schreef 
gegaan,, maar dit weerhield Saravia niet hem opnieuw ruimte te geven de 

2S2S McGrath beschouwt dit anti-pelagianisme overigens niet als onderscheidend criterium. 

Ookk al sloot een bepaalde visie op de justificatie - in anti-pelagiaanse trant - iedere 
vormm van menselijke verdienste uit, zij gold volgens McGrath niet als 'gereformeerd' 

wanneerr een strikte scheiding tussen rechtvaardigmaking en heiliging ontbrak of 
wanneerr de extrinsieke werking van de goddelijke genade onvoldoende werd 

beklemtoond.. McGrath, lustitia Dei, 190. 



173 3 

belangrijkee vraag naar de doorwerking van Gods genade in het dagelijkse 
levenn tot op zekere hoogte naar eigen goeddunken te beantwoorden. 

Saraviaa maakte op de synode duidelijk dat het perfectisme van 
Hortensiuss een kijk op de menselijke rechtvaardiging veronderstelde die 
onverenigbaarr was met de gereformeerde leer. Hij riep Hortensius tot de 
orde;; de predikant bleek gevoelig voor Saravia's beroep op de 
uitgangspuntenn van de gereformeerde leer. In het geval van Coornhert 
zouu een dergelijk strategie lastiger in de praktijk te brengen zijn. 
Coornhertt was geen predikant, opereerde buiten de kerk en was geen 
loyaliteitt verschuldigd aan haar leer. 

Smallee marges 

Toenn Saravia in november 1582 in Leiden arriveerde, kende de kwestie-
Coomhertt reeds een jarenlange geschiedenis. In de ogen van predikanten 
alss Crusius en Donteclock was sprake geweest van een historici 
calamitatum,calamitatum, waarop zij liever geen vervolg hadden gezien. Na 1579 
reageerdenn zij alleen nog op geschriften van Coornhert wanneer deze 
anoniemm circuleerden of via derden in hun bezit kwamen.26 Een directe 
confrontatiee gingen zij voortaan uit de weg. Ook de repressieve koers 
vann de Staten tegenover dissidente figuren als Coornhert noopte de 
predikantenn tot terughoudendheid. Coornhert was op godsdienstig vlak 
vann overheidswege het zwijgen opgelegd, en dat moesten ook zijn 
tegenstanderss respecteren. Met een volgend godsdienstgesprek hield 
niemandd rekening. Toch bleek er in de zomer van 1583 ruimte voor een 
openbaarr debat. Saravia wist de Staten opnieuw zover te krijgen een ad 
hoe-commissiee te benoemen ter bevordering van de oplossing voor de 
kwestie-Coornhert.. Daarbij opereerde hij echter binnen smalle marges, 
wantt de totstandkoming van het Haagse godsdienstgesprek was verre 
vann vanzelfsprekend. Een korte terugblik op de jaren na afloop van het 
Leidsee godsdienstgesprek in april 1578, illustreert hoe de angst voor 
onrustt het publieke godsdienstige debat in de weg stond, en tegelijkertijd 
-- op paradoxale wijze - het vertrouwen standhield dat juist met een 
godsdienstgesprekk de rust in het land zou zijn gediend. 

266 Een uitzondering is het traktaat Ondersoeck des onghehoorden middels, ottlancx versiert ettde 
uitgkegkevenuitgkegkeven door DA'. Coornhert (Delft 1582) in reactie op Coornherts Middel tot 
mindringhemindringhe der secten ende partijschappen staende dese inlantsche oorloghen, tot dat lrp gemeene 
eendrachteendracht daer daer in voorsien sal %ijn, dienden (Haarlem 1581). 
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Dee Haarlemse regent Nicolaas van der Laan, een belangrijke 
afgevaardigdee naar de Statenvergadering, verfoeide de luidruchtige wijze 
waaropp Coornhert zijn kritiek op de gereformeerde kerk ventileerde. 
Tochh propageerde Van der Laan het debat met zijn stadsgenoot, in de 
hoopp de gemoederen tot bedaren te brengen in een controverse die aan 
dee fundamenten raakte van de politieke en godsdienstige ordening van 
hett land. Van der Laan was een oudgediende in de Haarlemse magistraat 
enn gold als pleitbezorger van de gereformeerde kerk. Hij genoot het volle 
vertrouwenn van Coornhert, met wie hij graag over godsdienstige kwesties 
debatteerde.. Coornhert schetste hem als een voorzichtig regent, die het 
behoudd van de openbare rust als zaak van de hoogste orde 
beschouwde.2 2 

Kortt na afloop van het Leidse godsdienstgesprek moest 
Coornhertt voor de Haarlemse magistraat verschijnen. In opdracht van 
dee Staten vermaande het stadsbestuur hem zich stil te houden omwille 
vann de 'ruste ende vrede inder lande'. Bovendien kreeg Coornhert te 
horenn dat de Staten een verbod hadden uitgevaardigd op de publicatie 
vann de acta van het Leidse debat.28 Bor doet uitvoerig verslag van een 
rekestt dat Coornhert in november 1578 aan de Staten richtte, waarin hij 
meldingg maakte van bovenstaande (verbods)bepalingen. Hoewel 
Coornhertt zich steeds 'soo stille, soo vreedsaem ende soo gheheel 
onschuldigh'' gedroeg, werd hij naar eigen zeggen nog altijd vanaf de 
preekstoell  verguisd. Deze gereformeerde laster vormde de aanleiding 
voorr zijn verzoekschrift aan de Staten. Coornhert vreesde dat zijn positie 
inn Holland hoe langer hoe onhoudbaarder zou worden en nam zelfs het 
woordd 'onveylicheydt' in de mond. Hij verzocht om een kwartier 
spreektijdd in de Statenvergadering om zijn onschuld te bewijzen. 
Wanneerr hem dit niet zou lukken en de Staten bovendien onwillig 
zoudenn blijken hem te beschermen in zijn burgerrechten of de 
bepalingenn van de Pacificatie van Gent — in het bijzonder de garantie van 
gewetensvrijheidd — op hem van toepassing te verklaren, dan vroeg hij om 
toestemmingg opnieuw in ballingschap te gaan. Het is duidelijk dat 
Coornhertt zocht naar een mogelijkheid om het godsdienstige debat 
wederomm aan te gaan. De Staten lieten zich echter niet meevoeren. 
Coornhertt kreeg te verstaan dat zijn veiligheid, op basis van de 
Pacificatie,, zou zijn gewaarborgd mits hij zich onthield van 
'eigenmachtige'' publicaties op godsdienstig vlak. Hiertoe was altijd 
voorafgaandee toestemming van de Staten nodig. 

Coornhert,, Vanden aengheheven dwangh, 469r. 
Coornhert,, J 'ande Leydtsche disputatie, 34r. 

299 Bor, Sederlantsche oorloghen II , boek 13, 82r-82v. 
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Mett deze verordening van de Staten in het achterhoofd zocht 
Coornhertt voortaan de bemiddeling van Van der Laan zodra hij zich 
weerr op het godsdienstige strijdtoneel begaf. Met Van der Laan sprak hij 
openlijkk over zijn kritiek op de Staten: 'soo ist my vry te seggen dat die 
Statenn van Hollandt den dwangh inder conscientien beginnen ende dat 
aenn my selve'.30 Ook legde Coornhert deze vriend een aantal van zijn 
geschriftenn ter toetsing voor.31 Gretig maakte hij gebruik van de 
beschermingg die Van der Laan hem kon bieden. Zo verschool Coornhert 
zichh in de controverse omtrent de Heidelbergse Catechismus handig 
achterr de mededeling dat Van der Laan hem ertoe had gebracht dit 
geschriftt te lezen. In reactie op de mislukking van het Leidse 
godsdienstgesprekk zou deze zich in de Statenvergadering sterk hebben 
gemaaktt voor een disputatie op basis van dit calvinistische geschrift. 
Zodraa Coornhert dit in januari 1579 ter ore kwam, had hij de 
Catechismus,, Velcker (...) hy noyt en hadde gelesen', ter hand 
genomen.. " Omdat de Catechismus sinds de jaren zestig in de 
Nederlandenn circuleerde, moet Coornhert echter al langer op de hoogte 
zijnn geweest van de inhoud van het stuk. Het is duidelijk dat hij zich in 
allee mogelijke bochten wrong om de verantwoordelijkheid voor zijn 
aanvall  op de Catechismus af te schuiven naar een gezaghebbende 
persoon,, die het vertrouwen van de Staten genoot. 

Inn het korte traktaat Vande erf-sonde bracht Coornhert zijn 
argumentenn tegen de Catechismus in stelling.33 In de kern beweerde hij 
datt de Catechismus onverenigbaar was met de Bijbel vanwege het 
leerstukk van de erfzonde, dat in het belijdenisgeschrift lag besloten. In 
vervolgg op het Leidse debat beoogde Coornhert met het aansnijden van 
dezee kwestie aan te tonen dat de gereformeerde kerk een valse kerk was. 
Immers,, zij zou haar leer niet kunnen legitimeren aan de hand van de 
Schrift.. De polemiek die Coornhert in 1579 inzette kan worden 
beschouwdd als voortzetting van het Leidse debat met andere middelen. 

Coornhertt deed zijn Vande erf-sonde, een handgeschreven traktaat, 
toekomenn aan Van der Laan met het verzoek het door te spelen naar 

Coornhert,, Vanden aengheheven dwangh, 469r. 

Inn 1580 kreeg Coornhert van Van der Laan het advies om zijn Middel tot mindringhe 
(1581)) voor te leggen aan Oranje. Uiteindelijk kwam hier niet van: Welck als doe niet 
enn is gheschiedt door eenrehande ongheleghenheyt'. D.V. Coornhert, 'Aen mijne E. 
heerenn de burghermeestèren ende vroedtschappen der stede Haerlem' in: Idem, 
WenkenWenken II , 582r-582v. 
322 D.V. Coornhert, I 'an de erfzonde. Disputatie tusschen de predicanten tot Haarlem, ende 
D.VD.V Coornhert (Gouda 1610) 1. 
JJJ D.V. Coornhert, \rande erf-sonde. Of die in de H. Schrifture soo wert bevonden als inden 
CatechismusCatechismus en bj! eenigepredicantengeleert wert, in: Idem, Wenken II , 550v-555v. 
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'denn ghenen diemen presumeert dat den Catechismum konnen 
mainteneren'.344 Hij hoopte uiteindelijk een disputatie met gereformeerde 
predikantenn aan de Leidse universiteit te bewerkstelligen.33 Vooralsnog 
werdd Van der Laan bereid gevonden een bijeenkomst te organiseren in 
beslotenn kring.36 Op 6 februari 1579 stelde hij zijn woonhuis ter 
beschikkingg voor een informeel debat tussen Coornhert en twee 
predikanten,, Johannes Damius en een niet nader genoemde collega. 
Ookk een aantal Haarlemse regenten was van de partij, waaronder 
Thomass Thomas2oon, die een belangrijke gedeputeerde naar de Staten 

38 8 

was. . 
Naa een lange middag van debat waren de partijen elkaar niet nader 

gekomen.. De nogal murw geslagen Damius verwees Coornhert door 
naarr de Leidse universiteit. Aldaar zou men beter raad met hem weten. 
'Mij nn ampt lijdt dat niet, ick heb te doen', aldus Damius.39 Het zou 
Coornhertt echter niet lukken een disputatie aan de Leidse academie af te 
dwingen. . 

Dee positie van Coornhert was in deze jaren op zijn zachtst gezegd 
merkwaardig.. Hij bewoog zich in kringen van veelal hooggeplaatste 
magistratenn die zijn opinies op godsdienstig vlak een groot belang 
toeschreven,, zonder deze overigens per se te delen. Van der Laan, 
bijvoorbeeld,, was zelf overgegaan tot de gereformeerde religie. Hij 
beschouwdee Coornhert als een inspirerende gesprekspartner, die hem 
uitdaagdee het fundamentele probleem van de geloofsverdeeldheid nader 
tee overwegen. Van der Laan wilde geen dwang uitoefenen in 
geloofszaken,, maar weigerde tegelijkertijd zich neer te leggen bij een 
situatiee van geloofsverdeeldheid, die immers de ere Gods aantastte. Met 
Coornhertt besprak hij de vraag welke handelwijze nu was geoorloofd. 
Vann der Laan bracht zijn vriend herhaaldelijk in contact met 
gereformeerdee predikanten. Wellicht hoopte hij dat Coornherts scherpe 

344 Coornhert, Vande erf-sonde, 550v. 
355 Coornhert, Van de erfzonde, 1. 
366 De acta van dit debat verschenen in 1610 bij de Goudse drukkker Tourna}-; 
Coornhert,, Van de erfzonde. Disputatie tusschen de predicanten tot Haarlem, ende D. V. 
CoornhertCoornhert (Gouda 1610). 
377 Damius (Van Dam) was afkomstig uit de Palts en predikte vanaf 1578 in Haarlem 
tott aan zijn dood in 1612. Ook nam hij zitting in de nationale synoden van 
Dordrechtt en Middelburg en was hij preses van een aantal particuliere synoden 
binnenn Holland. BWTG 2, 357-358; Lexicon II , 152-154. 
388 Koopmans, De Staten van Holland, 252. 
399 Coornhert, T ran de erfzonde, 10r-10v. 
400 Coornhert, T 'anden aengbebeven dwangh, 470r. 
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redeneertrantt de meer rechtlijnige denkers onder hen tot enige 
nuanceringg zou dwingen. 

Ookk wanneer het intellectuele debat in een minder vrijblijvend, 
zelfss uitgesproken politiek kader werd gevoerd, bleek voor Coornhert 
eenn rol weggelegd. In 1579 componeerde hij in dienst van het Leidse 
stadsbestuurr een belangrijk geschrift, dat bekend staat als de Leidse 
Justificatie.Justificatie.4141 Met dit stuk wilde de magistraat een zekere mate van 
overheidsbemoeieniss in kerkelijke aangelegenheden rechtvaardigen, ter 
handhavingg van de orde op godsdienstig terrein. Een aantal Leidse 
gereformeerdee predikanten verzetten zich tegen deze politiek van het 
stadsbestuur,, dat zij ervan beschuldigden inbreuk te willen maken op de 
kerkelijkee machtssfeer. Dit resulteerde in een langdurig conflict dat 
bekendd staat als de 'kwestie-Coolhaes'.42 

Zij nn nauwe betrekkingen met regenten ten spijt, vreesde 
Coornhertt voortdurend dat de Staten weldra strafmaatregelen tegen hem 
zoudenn afkondigen. Hij zag zich in toenemende mate in zijn vrijheid 
beperktt door een reeks verbodsbepalingen van overheidswege. Toen hij 
inn september 1579 het initiatief nam tot heropening van de polemiek met 
dee Delftse predikanten Crusius en Donteclock, kwam dit hem wederom 
opp een ernstige vermaning van de Staten te staan. Deze gaven het 
Haarlemsee stadsbestuur opdracht Coornhert duidelijk te maken dat hij 
zichh onder geen enkel beding mocht uitspreken tegen de gereformeerde 
kerk,, 'by monde of by geschrifte'. In het algemeen verboden zij hem 
'eenigee geschriften ofte verklaringen in druck uyt te geven ofte te doen 
stroyen,, aengaende 't stuck vande religie'. In geval van overtreding zou 
Coornhertt worden vervolgd als 'perturbateur vande gemeene ruste', 
waarbijj  hem gevangenneming of verbanning boven het hoofd hing.43 

Inn een gesprek met Van der Laan vond Coornhert enige 
geruststelling.. *U sake is niet voortghegaen', zo wist de regent hem te 
vertellen.444 Vermoedelijk bedoelde Van der Laan dat het Haarlemse 
stadsbestuurr nog geen gehoor had gegeven aan de resolutie van de 
Staten.. Voorlopig ging Coornhert vrijuit , maar het was hem duidelijk dat 
repressievee maatregelen van de Staten op stapel stonden. Een 
rechtstreeksee aanval op de gereformeerde predikanten kon hij zich niet 
langerr veroorloven. Coornhert restte alleen nog de mogelijkheid zoveel 
onrustt te zaaien dat de predikanten hun stilzwijgen wel moesten 

411 [D.V.Coornhert], Justificatie des magistraets tot Leyden in Hollant (Leiden 1579). 
422 Van Gelderen, The political thought of the Dutch Revolt, 230-231; Kooi, Liberty and 
religion,religion, 75-78. 
433 Coornhert aan anonieme geadresseerde, [na 9 oktober 1579], Bronnen, Becker ed., 
294. . 
444 Coornhert, T 7anden aengheheven dwangh, 471v; Bronnen. Becker ed., 295. 
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doorbreken.. Dat lukte; opnieuw kwam een polemiek op gang tussen 
Coornhertt en de Delftse predikanten Crusius en Donteclock (1580-
1581).. Daarnaast raakte Coornhert een jaar later verzeild in een venijnige 
controversee met de Leidse hoogleraar Lambertus Danaeus. 

Hett debat over de erfzonde bracht de Delftse predikanten Crusius en 
Donteclockk — zeer tegen hun zin — opnieuw met Coornhert in contact. 
Dezee schriftelijke controverse kwam in juni 1580 tot stand door 
bemiddelingg van een derde partij. Coornhert beweerde dat onder 
gereformeerdenn in Delft ontevredenheid bestond over de weigering van 
Crusiuss en Donteclock met hem in debat te treden.45 Mogelijk kwam het 
initiatieff  tot deze zogenoemde 'erfzondepolemiek' uit deze kring voort. 

Hett onderlinge wantrouwen tussen de partijen bleek nog altijd 
onverminderd,, hetgeen een soepele gang van zaken verhinderde. Hoewel 
dee identiteit van Coornhert als auteur van het traktaat over de erfzonde 
algemeenn bekend moet zijn geweest, wilden de predikanten alleen in 
debatt treden met een anonieme tegenstander.46 Op deze manier hoopten 
zijj  een persoonlijke confrontatie, zoals na afloop van het Leidse debat, te 
voorkomen.. Coornhert was niet minder beducht voor de aanstaande 
polemiekk en wilde vooraf zeker zijn dat de predikanten hem niet in de 
problemenn zouden brengen bij de Staten. Daartoe stelde hij een aantal 
voorwaardenn op papier, waarmee de predikanten — één bepaling 
uitgezonderdd — akkoord gingen. 

Coornhertt bedong dat de stukken van de polemiek na afloop 
zoudenn worden gedrukt en de predikanten geen aanklacht tegen hem 
zoudenn indienen bij de Staten. Ook kreeg hij hen zover hun 
toezeggingenn schriftelijk te bekrachtigen.47 Wel moest Coornhert 
inbindenn wat betreft de onderwerpkeuze van de polemiek. De 
predikantenn weigerden toe te stemmen in een debat over de vraag 'of 
d'overheydtt wettelijck yemant om gheloofs-saken mach doden', zoals 
Coornhertt had voorgesteld. Zij wilden als eerste het leerstuk van de 

D.V.. Coornhert, Van de erfzonde, schulde, ende straffe. Duplijck van D. V. Coornhert. Opte 
replijckreplijck vande predicanten aen henluyden den 15 Mey 1581 overghe levert, in: Idem, Wenken II , 
407r-450v,, aldaar 408v. 
466 In 1583 betoogden de predikanten tegenover de Staten dat zij aanvankelijk niet 
wistenn met wie zij de polemiek over de erfzonde waren aangegaan. Crusius, 
Donteclock,, Remonstrantie, 6-7. 
477 Een kopie van de brief van de predikanten (27 juni 1580) is opgenomen in D.V. 
Coornhert,, I rande vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe. Waer inne naecktelijck werdt 
ontdecktontdeckt de rechte grondt ende oorsake vande schadelijcke doolinghen gheslopen in de keringhen van 
dede vrye-wille, predestinatie ende justificatie, in: Idem, Wenken II , 483r. Onder het originele 
stukk waren de handtekeningen geplaatst van Crusius, Donteclock en Pieter Jansz. 
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erfzondee aan de orde stellen, dat door Coornhert echter inmiddels werd 
aangemerktt als een vraagstuk van ondergeschikt belang.48 Niettemin 
kwamenn Crusius en de zijnen hun tegenstander een heel eind tegemoet 
doorr een discussie over het ketterdoden niet uit te sluiten. Na een debat 
overr de erfzonde wilden de predikanten nog ingaan op een reeks andere 
theologischee leerstukken, zoals de vrije wil en de rechtvaardigingsleer. 
Terr afsluiting zou 'de macht des overheydts teghen de verstoorders der 
kercke'' aan bod moeten komen.49 

Hett erfzondedebat zou van een enorme omvang blijken.50 Zo 
mogelijkk dreef het de deelnemers nog verder uiteen. Coornhert 
beklaagdee zich over de traagheid waarmee de predikanten zijn 
geschriftenn beantwoordden; de predikanten schamperden na afloop over 
dee 'overvloedicheyt Cornherts int vervullen van so veel papiers'.31 Zelf 
warenn zij echter mede debet aan de wildgroei van argumenten. Het 
weerwoordd van de predikanten op Coornherts beknopte traktaat over de 
erfzondee telde reeds 37 bladen.52 Crusius en de zijnen hechtten veel 
waardee aan deze polemiek, die zij 'tot profijt ende nutheyt der leseren' in 
drukk wilden uitbrengen.53 Coornhert moet een tegenstander van een 
bijzonderr kaliber zijn geweest. Hoewel de predikanten een confrontatie 
mett Coornhert uit de weg wilden gaan, raakten zij toch steeds weer 
verzeildd in een volgende 'kwestie-Coornhert'. Zelfs bleek Coornhert 
voorwaardenn te kunnen stellen aan de wijze waarop zij met hem in debat 
gingen. . 

Hett zelfverzekerde optreden van Coornhert valt lastig in 
overeenstemmingg te brengen met de verbodsbepalingen van de Staten 
aann zijn adres. De veronderstelling ligt voor de hand dat Coornhert een 
zekeree druk kon uitoefenen omdat hij beschikte over een achterban. De 
vermeendee populariteit van zijn werk valt echter niet te staven aan 
oplagecijferss of gegevens omtrent de receptie van zijn geschriften, omdat 
dezee informatie simpelweg ontbreekt. Niettemin valt uit een aantal 

Coornhert,, Van de erf-^onde, schulde, ende straffe, 408v. 
Coornhert,, Vande vreemde sonde, schulde, straffe, 483r. 

Dee polemiek kwam in februari 1583 tot stilstand, met de overdracht van een 
onvoltooidd weerwoord van de predikanten in reactie op de dupliek van Coornhert. 
Dee predikanten wilden naar eigen 2eggen de publicatie van een boek van Coornhert 
afwachtenn alvorens het tweede deel van hun weerwoord op schrift te stellen. 
Vermoedelijkk is hier Coornherts Proeve vande Neder/autsche Catechismo bedoeld. 
Coornhert,, T 7ande vreemde sonde, schulde, straffe, 482v. 

Crusius,, Donteclock, Remonstrantie, 7. 
'""  Crusius, Repliaue op Cornh: teghenwrpingke vand' erfsonde, overghegheven den Uiden Octobris 
annoanno 80, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 

Coornhert,, \ 'ande vreemde sonde, schulde, straffe, 483r. 
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uitsprakenn van de predikanten op te maken dat het gedachtegoed van 
Coornhertt in deze periode een bedreiging vormde voor de 
gereformeerdee kerk. Doordat hij zijn denkbeelden op meesterlijke wijze 
wistt 'op te proncken', raakten gelovigen gemakkelijk in zijn leer 
Verstoet'.. De predikanten moesten echter erkennen dat Coornhert zijn 
success niet uitsluitend aan oppervlakkigheden dankte. Ook lieden die 
zichh met ernst op geloofszaken toelegden, bleken ontvankelijk voor zijn 
leer.. Met zorg stelden de predikanten vast dat 'daer oock waren, die niet 
sonderr groote lichtveerdicheijt vande ghesonde leere der waerheijt (...) 
begondenn af te dwalen'. 4 

Ookk de Leidse hoogleraar Danaeus voelde zich geroepen tot deelname 
aann het theologische debat. In 1582 reageerde hij op het anonieme 
traktaatt Vande wterlyke kercke Godes, vermoedelijk van de hand van de 
Utrechtsee predikant Duifhuis, waarin een brief van Coornhert was 
opgenomen.555 In deze brief hekelde Coornhert het gedrag van gelovigen 
diee 'sonder oordeel' van de ene naar de andere kerk zwalkten. Hun 
zoektochtt naar de 'ware uiterlijke kerk' was volgens hem zinloos zo lang 
zijj  niet eerst tot het ware geloof waren gekomen. 'Soo en grijpe geen 
gheloovee aen voor dat ghij ghekomen zijt totter waerheijdts kennisse', 
luiddee het advies van Coornhert.56 De Amsterdamse kerkenraad riep de 
hulpp in van Danaeus om de onrust rond publicaties van dit soort te 
temperen.. Danaeus hoopte met zijn weerwoord, evenals de Delftse 
predikantenn in 1580, duidelijkheid te scheppen in omstreden 
theologischee kwesties. Zijn initiatief deed echter vooral veel stof 
opwaaien,, niet in het minst omdat Danaeus zijn geschrift opdroeg aan de 
Amsterdamsee magistraat. 

544 Crusius, Keplique op Cornh: teghewerpinghe vand' erfsonde, G A D , Hervormde Gem., inv. 
nr.. 636, f. 9; Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 6-7. 
555 Fatio, Nihilpulchrius ordine, 71. [Duifhuis], Vande wterlyke kercke Godes, waer de selve nu 
tete vinden is ende welcke alken de rechte is daermen hem by behoort te voeghen, wat leeraers men 
behoortbehoort te geloven [...]  (1581). Di t traktaat is niet overgeleverd. Omdat Danaeus het 
Nederlandss nauwelijks beheerste, vertaalden Amsterdamse predikanten zijn 
weerwoordd in het Nederlands. Deze vertaling maakt onderdeel uit van D.V. 
Coornhert,, Zeepe opte vlecken by Lambert Danaeus [...]  gestroyt op een sentbrief achter seker 
boecxkenboecxken (Haarlem 1582). Het Latijnse origineel verscheen in 1582 in Genève onder 
dee titel Ad libellum ab anonymo quodam libertino recens editum, hoc titulo, de externa sen visibili 
DeiDei ecclesia. 
366 Coornhert, Zeepe opte vlecken, 55v. 
577 Fatio, Nihil pulchrius, 71. 
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Eenn paar maanden later verscheen Coornherts repliek.58 Danaeus 
hadd Coornhert beticht van 'duyvels bedroch' en kon een gepeperd 
weerwoordd verwachten. Inderdaad zouden persoonlijke beledigingen in 
dee polemiek de boventoon gaan voeren, waarbij Danaeus en Coornhert 
niett voor elkaar onder deden. Coornhert toonde een uitgesproken 
minachtingg voor de geleerde status van zijn opponent. Hij zou zich door 
zoveell  geleerdheid niet laten ringeloren. Een werkelijke dialoog tussen 
Danaeuss en Coornhert over de status van de zichtbare kerk kwam niet 
opp gang. Hier werd voornamelijk met modder gegooid. In februari 1582 
verscheenn het minstens zo felle weerwoord van Danaeus, waarvan maar 
liefstt duizend exemplaren werden gedrukt.59 

Hett was uitzonderlijk dat Coornhert in deze periode nog een 
expliciett anti-gereformeerd traktaten in druk liet uitgaan. De 
erfzondepolemiekk had uitsluitend een uitwisseling van handschriften 
behelsd.. Wellicht meende Coornhert in het voorjaar van 1582 in zijn 
rechtt te staan omdat Danaeus hem — onbewust weliswaar — als eerste had 
uitgedaagd.. Voor het overige legde hij zich echter toe op traktaten waarin 
hijj  in algemene zin de toestand in het land becommentarieerde60 en 
traktatenn waarin hij theologische vraagstukken aan de orde stelde zonder 
uitdrukkelijkk stelling te nemen tegen de gereformeerde kerk.61 Coornhert 
bewoogg zich hierbij op het randje van het toelaatbare gezien de 
reikwijdtee van de verbodsbepalingen van de Staten. Immers, Coornhert 
wass in het algemeen verboden te publiceren 'aengaende 't stuck vande 
religie'. . 

Voortss bracht Coornhert juist in deze jaren een groot aantal 
traktatenn in (her)druk die hij in voorgaande jaren had vervaardigd. Er 
moett in het bijzonder veel belangstelling zijn geweest voor zijn visie op 
dee heiliging van de mens. Zo verscheen in 1581 het uitvoerige Vande 

Coornhert,, Zeepe opte vlecken by Lambert Danaeus [...]  gestroyt op een sentbrief achter seker 
boecxkenboecxken (Haarlem 1582). Omdat van deze editie geen exemplaren zijn overgeleverd, 
moett worden verwezen naar de weergave in Coornhert, Wercken I I I , 50r-57v. 
599 Fatio, Nihilpulchrius, 80. De titel van Danaeus' weerwoord luidde: Calx viva, qua 
Theod.Theod. Coornhartii sapo, facile consumitur, et in fumos evanescit. Van dit traktaat zijn geen 
exemplarenn bekend. Het stuk is opgenomen in Danaeus, Ad libellum, 84-95 en -
vertaaldd in het Nederlands - in: D.V. Coornhert, "Levende-kalck waarmede Dirijck 
KoornhartsKoornharts %eepe lichtelijck te niet wert gemaackt ende als eenen roock verdwijnt. Geschreven door 
LambertLambert Daneus Theologus. (...) Vertaalt uyt den latijne in neder-Landts door D. V. Coornhert. 
DieDie daer by heep ge stelt een korte antwoorde (z.p. 1607). 
600 Bijv . Coornhert, Bedencke vander Nederlanden noodt ende hulpe; Idem, Middel tot 
mindringhemindringhe der secten. Met dit laatste traktaat kwam Coornhert overigens gevaarlijk 
dichtbijj  een nieuwe overtreding van de verbodsbepalingen die immers in brede zin "t 
stuckk vande religie' aangingen. 
611 Bijv . Coornhert, Synodus. 
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wedergkeboortewedergkeboorte waarin Coornhert de verschillende stadia van de geestelijke 
vernieuwingg van de mens beschreef.6^ Een jaar later volgden Vande 
onwtenheytonwtenheyt en Van des menschen natuerlijcke vleesch wondersproock! ̂ In deze 
traktatenn bood Coornhert zijn lezer slechts een zeer globaal theologisch 
kaderr en ging hij alle theologische terminologie uit de weg. Hierdoor 
hooptee hij met zijn publicaties binnen de 'marges van de wet' te blijven. 
Hetzelfdee gold voor een reeks toneelstukken van zijn hand. Juist in deze 
periodee bracht Coornhert veel van zijn toneelwerk in gedrukte vorm in 
omloop.. Anneke Fleurkens spreekt van 'een ware explosie van 
toneeluitgaven'' in 1582, toen vier verschillende titels verschenen. Ook in 
dezee toneelstukken stond de menselijke heiliging centraal, als 
ontwikkelingsgangg naar een leven zonder zonden.64 

Dee Proeve vande Nederlantsche Catechismo (1582) — het traktaat dat 
aanleidingg zou geven tot het Haagse godsdienstgesprek - moet worden 
beschouwdd als vervolg op deze stroom publicaties omtrent de heiliging 
vann de mens. Reeds eerder had Coornhert (in de polemiek over de 
erfzonde)) scherpe kritiek geleverd op de Heidelbergse Catechismus. 
Destijdss richtte hij zich op het specifieke leerstuk van de erfzonde en gaf 
zijnn werk aanleiding tot een abstract debat tussen theologisch onderlegde 
gesprekspartners.. Met dit pamflet richtte Coornhert zich tot een breed 
publiekk en bracht hij de erfzonde - die in de Proeve overigens slechts 
eenmaall  wordt genoemd — in verband met de praktische geloofsbeleving. 
Dee leer zoals verkondigd in de Catechismus kon volgens Coornhert 
onmogelijkk aanleiding geven tot een ware verlossing van het kwade, 
aangezienn dit belijdenisgeschrift was gebaseerd op een verkeerde 
voorstellingg van de menselijke natuur. De Catechismus miste ieder 
bijbelss fundament en zou zelfs het oprecht bidden onmogelijk maken. 

Coornhertt koos in de Proeve voor het gezichtspunt van de 
individuelee gelovige zoals in traktaatjes als \/ande wedergheboorte. De 
antithetischee opzet van de Proeve week echter nogal af van dit type 
publicaties,, die juist opvielen door hun theologisch zogenaamd neutrale 
uitgangspuntenn en kalme, belerende toon. Met onverholen vechdust nam 
Coornhertt in de Proeve stelling tegen de gereformeerde leer zoals 
verkondigdd in de Catechismus. Bovendien droeg hij het traktaat op aan 

622 D.V. Coornhert, Vande wedergheboorte, hoe die gheschiet, ende waar by de mensch mach 
sekerlijcksekerlijck weten of die in hem is ghe schiet of niet, in: Idem, Wenken I, 177r-l 84v. 
633 D.V. Coornhert, T ran de ontvetenhejt der menschen, die daer is onschuldigh of schuldigh, in: 
Idem,, Wercken I, 120r-128v; Idem, \ran des menschen natuerlijcke vleesch wondersproock. 
TT 'erclarende dat het veel misbruyckt wort, maar nemmermeer self en %pndight, in: Idem, \Vercken 
I ,, 140r-147r. 
044 Anneke C.G. Fleurkens, 'Leren met lust' in: Dirck Volckertsi^oon Coornhert. Dwars 
maarmaar recht, 80-97, aldaar 83; Fleurkens, Stichtelijke lust, 23, 123. 

file:///Vercken
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dee Staten, hetgeen de politieke lading van zijn betoog extra kracht 
bijzette.. Deze koerswijziging moet in verband worden gebracht met een 
reekss ordonnanties van de Staten, uitgevaardigd in het 'boekenplakkaat' 
vann 20 december 1581.63 Met dit plakkaat manifesteerden de Staten zich 
niett alleen als hoeders van de publieke kerk, zoals tot dan toe 
gebruikelijk,, maar ook als beschermers van de gereformeerde leer. Met de 
ProeveProeve wilde Coornhert deze ontwikkeling ter discussie te stellen. 

Opp het eerste gezicht bracht het plakkaat van 1581 weinig nieuws. 
Hett bestendigde de machtspositie van de gereformeerde kerk door het 
katholicismee te koppelen aan mogelijk landverraad. Uit vrees voor 
'onrustt ende oproer' en 'eenige heymelicke verstant metten vyandt', 
verbodenn de Staten de viering van de mis 'in eenige kercken oft andere 
particulieree huysen', wat een herhaling betekende van 'verscheyden 
voorgaendee verboden ende interdictien'.66 Hooguit was sprake van een 
intensiveringg van anti-katholieke maatregelen, nu de Staten ook zover 
gingenn monniken en nonnen te verbieden zich in hun karakteristieke 
kledijj  in het openbaar te vertonen.67 'Om groote argernisse' te 
voorkomen,, moest het moeilijk uit te bannen katholicisme in het 
openbaarr toch in ieder geval onzichtbaar worden gemaakt. 

Vann veel groter gewicht waren de verbodsbepalingen ten aanzien 
vann het drukken en verspreiden van 'argerlijcke, oproerige ende 
schandaeleusee boecxkens, nieumaren, liedekens, refereijenen ofte 
andersints'.688 Dagelijks ondervonden de Staten dat dit soort publicaties 
dee openbare orde in gevaar bracht. De schadelijke uitwerking van deze 
geschriftenn werd in het plakkaat als volgt geformuleerd: 

SulcksSulcks dat donwetende ende onversochte menseben, ende de genreene man, door 

d'oproeriged'oproerige ende ongeruste geesten, lichtelijcker tot misverstant, scheitringe ende seditie 

inin desen tijden gebracht souden mogen worden.69 

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

NA,, StvH, inv. nr. 16, Res. 20 december 1581; Ingrid Weekhout, BaeAencensuur t'n de 
Xoordeli/keXoordeli/ke Nederlanden. De vrijheid van de drukpers in de zeventiende eeuw (Den Haag 1998) 
29-30. . 
666 Ibidem. In 1573 vaardigden de Staten hun eerste plakkaat uit tegen het opdragen 
vann de mis. Koopmans, De Staten van Hollanden de Opstand, 160. 
677 NA, StvH, inv. nr. 16, Res. 20 december 1581. 
688 Ibidem. 
699 Ibidem. 
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rechercheren'.700 De expliciet anti-ka tholieke signatuur van deze 
verbodsbepalingg maakte, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, deze 
toezeggingg des te aannemelijker. Deze signatuur onderstreepte immers 
dee uitsluitend politieke motivering van het besluit. De oorlog tegen een 
katholiekee overmacht zorgde nu eenmaal voor veel argwaan tegenover 
katholieken.. De Staten wilden alle uiterlijke manifestaties van deze religie 
tegengaan,, maar leken zich verder te willen onthouden van een oordeel 
inzakee de godsdienst. 

Dee verbodsbepalingen aangaande het drukken en verspreiden van 
'schandaleuse'' boeken en geschriften, die een stelsel van preventieve 
boekcensuurr in het leven riepen, waren niet op één bepaalde 
geloofsgroepp toegespitst.71 Ook deze maatregelen werden weliswaar 
verantwoordd met een beroep op de openbare orde, maar tegelijkertijd 
werdd in het plakkaat openlijk gesproken over 'ongeruste geesten' die 
'misverstant'' zouden bevorderen bij de gewone rnan.72 Hier begaf de 
landsregeringg zich op nieuw terrein. Niet de uiterlijke manifestatie van 
éénn bepaalde religie was in het geding, zoals bij de mis, maar 
godsdienstigee ideeën en overtuigingen zelf werden door de Staten aan 
censuurr onderworpen.73 Eenheid in de religie diende evengoed op 
theologischh vlak te worden bevochten. Toonden de Staten dan eindelijk 
hunn ware gereformeerde gezicht? Had de anti-ka tholieke aanval nu 
ruimtee gemaakt voor een pro-gereformeerde verdediging? Gold 
inmiddelss de gereformeerde leer als solide toetssteen voor ieder 
willekeurigg godsdienstig 'mis vers tant'? 

Coornhertt zou op al deze vragen volmondig 'ja' hebben 
geantwoord.. Het volk wist volgens Coornhert maar al te goed dat 
zogenaamdee Verstoorders vande kereken-vrede' gelijkgesteld dienden te 
wordenn aan de critici van de gereformeeerde leer. In 1582 betoogde hij 
datt het plakkaat van 1581 het volk in zijn overtuiging had gesterkt dat de 
overheidd beoogde de gereformeerde leer in bescherming te nemen. Het 

700 Ibidem. 
711 Ibidem. Het plakkaat schreef voor dat alle drukwerk ter goedkeuring moest worden 
voorgelegdd aan de Staten. Pas daarna kon tot publicatie worden overgegaan. 
722 Ibidem. 
733 Volgens S. Groenveld kwam het plakkaat van 1581 tot stand 'onder herhaalde druk 
vann calvinistische synoden'; de bepalingen richtten zich mede tegen 'religieus 
aanvechtbaree werkjes'. S. Groenveld, 'Het Mekka der schrijvers? Statencolleges en 
censuurr in de zeventiende-eeuwse Republiek' in: H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B. 
Smits-Veldtt ed., Eer is het lof des deuebts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden 
aanaan dr. Fokke Veemtra (Amsterdam 1986) 225-245, aldaar 228. Vgl. H.F.K. van 
Nierop,, 'Censorship, illici t printing and the revolt of the Netherlands' in: A.C. Duke 
enn C A. Tamse ed., Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain and the 
Netherlands.Netherlands. Britain and the Netherlands IX (Zutphen 1987) 29-44, aldaar 29. 
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plakkaatt verbood het drukken van boeken zonder voorafgaande 
toestemmingg van een gedeputeerde van de Staten 'die elck meynde te 
sullenn wesen vander gereformeerde religie'. Coornhert gaf zijn 
vermoedenss een polemische draai door te concluderen dat 'de 
predicantenn met hen-luyder versoeck tot sodanighe magistraets 
bescherminghee haerder leere (...) niet seer bedectelijc betoonden dat sy 
geenn waerheyt over haer zijde en hebben'.74 Het plakkaat overtuigde 
Coornhertt dat de tijd rijp was voor een nieuwe aanval op de 
gereformeerdee leer. 

Coornhertt meende als gevolg van het 'boekenplakkaat' een 
toenemendd zelfvertrouwen te bespeuren bij de predikanten. Hij was er 
vann overtuigd dat de band tussen de Staten en de gereformeerde kerk na 
decemberr 1581 aan hechtheid had gewonnen. 'Als voormaels iemandt 
tott eenighe vanden gereformeerden plach te vragen, waeromme dat 
niemandd van hen-luyder leeraren schreef tegen myne gedruckte 
boecxkens,, vande toelatinghe godes, was men gewoone den selven 
voortss antwoorde te geven, dattet sotheydt ware, sodanige sotte schriften 
tee waerdigen'.75 Inderdaad hadden de predikanten niet eerder in druk 
gereageerdd op Coornherts publicaties. In de loop van 1582 verscheen 
vann de hand van de Delftse predikanten een weerwoord op Coornherts 
MiddelMiddel tot mindringke', ook woedde in dat jaar de bittere polemiek tussen 
Coornhertt en de Leidse hoogleraar Danaeus. Het meest opmerkelijk was 
hett initiatief van de Delftse predikanten tot een tweede weerlegging van 
dee brief van Coornhert die Danaeus tot grote verontwaardiging had 
gebracht.. Ook dit geschrift, getiteld Teghenbericht, verscheen in druk.76 

Dee publicatie van dit tweede weerwoord op de brief van 
Coornhert,, die anoniem in omloop was gebracht en volgens Coornhert 
nooitt was bedoeld voor openbaarmaking, maakt duidelijk dat de 
controversee met Danaeus een lange nasleep kende. Volgens Coornhert 
lietenn de Delftse predikanten met dit hernieuwde offensief hun collega 
Danaeuss 'in sijn vuyl onverantwoordt steken'.77 Tegelijkertijd gaf hij aan 
datt juist de polemiek met Danaeus de predikanten ertoe had gebracht dit 
nieuwee geschrift tegen hem in omloop te brengen. De controverse leidde 
inmiddelss een eigen leven en was met de inmenging van derden verder 
gecompliceerd.. Gezien de aanzienlijke oplage van Danaeus' pamflet 
tegenn Coornhert, kan worden verondersteld dat deze pennenstrijd de 

Coornhert,, Tweede verantwoordinghe eens eenighen sent-briefs, in: Idem, Wenken III , 323v. 
'' Coorhert, Tweede verantwoordinghe, 323r. 

Ibidem,, 324r-326v. Crusius en Donteclock, Teghen-bericht op eenen brief, over een wijle 
ghedntcktghedntckt achter een boecxken vande uuterlicke kercke godts, sonder den naem des autheurs (Delft 
1582). . 
777 Ibidem, 323. 
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gemoederenn beroerde en mogelijk zelfs voor onrust zorgde. Hierin lag 
dann ook de belangrijkste reden voor de predikanten om in actie te 
komen.. Niet als gevolg van het plakkaat van 1581, maar uit zelfbehoud 
gingenn zij ertoe over hun weerwoord tegen Coornhert in druk uit te 
geven. . 

Zelfss voelden de predikanten zich door het plakkaat van de Staten 
tegengewerktt in hun pogingen de legitimatie van de gereformeerde kerk 
alss 'ware' kerk zeker te stellen. Zij vreesden dat dit overheidsoptreden de 
positiee van de gereformeerde kerk zou verzwakken. De predikanten 
beklemtoondenn dat het plakkaat 'buyten eenighe onse aenporringhe' tot 
standd was gekomen.78 Zij wilden niet de indruk wekken dat de 
gereformeerdee kerk zich alleen staande kon houden met hulp van de 
Staten.. Ook was het in hun ogen onzin dit 'boekenplakkaat' gelijk te 
stellenn met synodale verordeningen op het vlak van de boekcensuur. 
Dezee maatregelen konden immers niet als 'religionsdwangh' worden 
bestempeld,, aangezien zij geen algemene geldingskracht hadden. Alleen 
predikantenn en leraren (die zich hadden verplicht aan de 
geloofsbelijdeniss van de gereformeerde kerk) moesten hun publicaties op 
godsdienstigg vlak ter goedkeuring voor te leggen aan de synode of een 
hoogleraarr theologie van gereformeerde huize. Anderen waren van deze 
verplichtingg gevrijwaard. 

Dee publicatie van Coornherts Proeve in november 1582 bracht 
veranderingg in de opstelling van de predikanten. In hun ogen vereiste 
dezee openbare aanvechting van de legitimiteit van de gereformeerde 
kerk,, opgedragen aan de Staten, een reactie van de overheid. De afzijdige 
houdingg van de Staten was niet langer wenselijk. Voorheen werd iedere 
overheidsmaatregell  tegen Coornhert vanzelfsprekend verwelkomd, maar 
dedenn de predikanten hun best te voorkomen dat de indruk ontstond 
vann een gereformeerde kerk die haar monopoliepositie uitsluitend dankte 
aann de steun van de wereldlijke overheid. De Proeve van Coornhert 
zorgdee ervoor dat zij de bakens verzetten. De predikanten achtten nu 
juistt het uitblijven van een uitdrukkelijke aanhankelijkheidsverklaring van 
dee Staten schadelijk. Immers, het stilzwijgen van de Staten suggereerde 
datt niet alleen Coornhert, maar ook de regering kanttekeningen plaatste 
bijj  de gereformeerde leer. 

AntwoordeAntwoorde der dienaren des woordts, [30]. 
Ibidem,, [26]. 
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Proeve Proeve 

Opp 8 november 1582 verschenen de eerste exemplaren van de Proeve 
vandevande Nederlantsche CatechismoJ® De ondertitel liet weinig onduidelijkheid 
overr de vraagstelling van het werkje: 'omme te verstaen of die [= de 
TSfederlantsche'' of Heidelbergse Catechismus, M.R.] voort gecomen is 
wtee Godlijcke schrift, dan wt het menschelijcke vernuft'. Het traktaat 
wass opgedragen aan de Staten van Holland en bleek bestemd voor een 
breedd lezerspubliek, 'tot waerschouwinge vande politique overheydt ende 
ondersaten'.811 De retorische brille van dit ruim tachtig bladzijden tellende 
pamflett toont hoezeer Coornhert zich als criticus van de gereformeerde 
leerr had ontwikkeld tot een publieke persoon of, in meer pedagogische 
termen,, een stichter van het volk. Met de snerpende verwijzing naar de 
'Nederlantsche'' catechismus op het titelblad van de Proeve is de toon 
gezett voor een betoog waarin Coornherts scherpte en 
ondubbelzinnigheidd nooit hun momentum verliezen. 

Dee Proeve dankte haar gewicht aan de status van de Heidelbergse 
Catechismus,, die inmiddels een prominente plaats innam in het 
gereformeerdee kerkelijke leven. Met reden bestempelde Coornhert dit 
leerboekk als 'Nederlandse' catechismus. De particuliere synode van 
Dordrechtt in 1574 had voorgeschreven dat iedere predikant bij zijn 
ambtsaanvaardingg moest instemmen met de Catechismus.82 In 1578 
bestendigdee de nationale synode van Dordrecht dit voorschrift. 
Uitsluitendd de Heidelbergse Catechismus (of een verkorte versie ervan) 
werdd in het onderricht aan de gemeente toegestaan.83 

Dee populariteit van de Catechismus in de late zestiende eeuw valt 
aff  te meten aan het aantal edities. Alleen al voor de periode tot 1585 zijn 
voorr de Nederlanden in totaal 62 uitgaven bekend.84 Als standaardtekst 
inn het Nederlands gold uiteindelijk de vertaling van Petrus Datheen uit 
1566,, die achter zijn beroemde psalmberijming is gevoegd.85 Evenals de 

D.V.. Coornhert, Proeve vande Nederlantsche catechismo, omme te verstaen of die voort gecomen 
isis wte Godlijcke schrift, dan wt het menschelijcke vernuft ([Haarlem] 1582). 

Coornhert,, Proeve, 6. 
Vann Deursen, bavianen en slifkgeu^en, 4. 

833 W. van 't Spijker ed., 'Acta Synode van Dordrecht 1578' in: D. Nauta en J.P. van 
Doorenn ed., De nationale synode van Dordrecht 1578 (Amsterdam 1978) 142-184, aldaar 
153-154. . 

W.. Heyting, De Catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 (Nieuwkoop 
1989)) 83! 
33 Coornhert maakte gebruik van de uitgave van Catechismus uit 1569, gedrukt achter 

dee psalmvertaling van Datheen. Coornhert, T rande erf-sonde, 553r. 
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ConfessioConfessio Belgica was de Catechismus een tekst die de Hollandse 
gereformeerdenn verbond met hun woelige beginjaren, die in ballingschap 
enn 'onder het kruis' waren doorgebracht. Ook in de jaren na 1572 boden 
zowell  de Confessio als de Catechismus nog altijd houvast aan een kerk in 
wordingg en werden zij vaak in één adem genoemd als geschriften 'die de 
sommee der warer ende suyverer leere onser kercke vervaten'. 

Gezienn de roep om een corpus doctrinae op de nationale synode van 
Middelburgg in 1581, kan aan de bruikbaarheid van de Confessio en de 
Catechismuss als bakens in de leerstellige strijd het een en ander worden 
afgedongen.877 De gereformeerde predikanten waakten ervoor hun 
theologischee opvattingen op basis van 'secundaire' geschriften te 
verdedigen.. Dit zou immers afdoen aan de universele gelding van de 
gereformeerdee leer. Op welhaast krampachtige wijze lieten de 
predikantenn niet na te beklemtonen dat ook zij de Bijbel Voor den 
eenighenn rechtsnoer' hielden. Zij maakten duidelijk dat de Confessio en de 
Catechismuss 'met het verstandt niet van eenen Synodo, maer der H. 
Schriftt [...] geconformeert zijn'.88 In hun jarenlange polemiek met 
Coornhertt verwezen de predikanten niet één keer naar de Confessio. De 
Catechismuss kwam slechts in het spel zodra Coornhert in 1579 zijn 
aanvall  op het geschrift inzette. In de verdediging van de gereformeerde 
leerr naar buiten toe speelden de Confessio en de Catechismus nagenoeg 
geenn rol. 

Vann meet af aan dienden belijdenis- en leergeschriften als de 
ConfessioConfessio en de Catechismus primair een pastoraal doel binnen 
gereformeerdee kring. Zij waren 'alle man in handen' en vertolkten de 
kernpuntenn van de christelijke leer naar de individuele gelovige. Om het 
bereikk van de Confessio zo groot mogelijk te maken, werd ondertekening 
vann dit geschrift in 1581 verplicht gesteld aan predikanten, hoogleraren, 
ouderlingen,, diakenen en schoolmeesters.90 Zij hadden allen tot taak 
gelovigenn in hun godsvertrouwen te sterken en te onderwijzen. De 
ConfessioConfessio verwoordde dit vertrouwen op duidelijke en overzichtelijke 
wijzee en vervulde aldus een belangrijke pastorale taak. Natuurlijk 
bewerkstelligdee de verplichts telling van de Confessio tegelijkertijd een 

866 Antwoorde der dienaren des woordts, [25]. 
877 W. van 't Spijker, 'Acta van de synode van Middelburg (1581)' in: J.P. van Dooren 
ed.,, De nationale synode te Middelburg in 1581: Calvinisme in opbouw in de noordelijke en 
zuidelijkezuidelijke Nederlanden (Middelburg 1981) 64-126, aldaar 105. 
888 Antwoorde der dienaren des woordts, [25] 
899 Ibidem. 
900 Acta van de Kederlandsche synoden der zestiende eeuw. F.L. Rutgers ed. (Den Haag 1899; 
fotomechanischee herdruk Dordrecht 1980) 324. Het besluit tot verplichte 
ondertekeningg van de Confessio werd genomen op de Synode van Middelburg in 1581. 
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zekeree uniformering van de gereformeerde leer. Het zou echter onjuist 
zijnn het gereformeerde streven naar 'heylige gelijkformigheyt', zoals 
onderkendd op het terrein van de kerkorde, als vanzelfsprekend van 
toepassingg te verklaren op de leer.91 

Ookk de Catechismus bood geen dogmatisch bijzonder dwingend 
keurslijf.. Het geschrift droeg bij aan de gelijkschakeling van talloze 
gereformeerdee gemeenten in pastorale en liturgische zin, maar tot 
aanscherpingg van de leer binnen gereformeerde gelederen gaf hij weinig 
aanleiding.. Eerder was het omgekeerde het geval. Zolang een dissidente 
predikantt zich in ieder geval nog in naam aan de Catechismus wilde 
verbinden,, was de synode vaak bereid diens afwijkende opvattingen op 
leerstelligg vlak door de vingers te zien. In 1582 verwierp de Goudse 
predikantt Herberts92 de autoriteit van de Catechismus. Het leergeschrift 
speeldee in zijn prediking amper een rol. Hij getuigde openlijk van de 
volmaakbaarheidd van de mens tijdens het aardse leven, wat volgens hem 
onverenigbaarr was met de boodschap van de Catechismus. Het conflict 
tussenn Herberts en vertegenwoordigers van verscheidene classicale en 
synodalee vergaderingen sleepte zich jarenlang voort. Uiteindelijk bracht 
Saraviaa in 1586 een verzoening teweeg, waarbij hij Herberts zover kreeg 
schuldd te bekennen en zich naar de Catechismus te schikken.93 

Eenn aanval op de Catechismus betekende een aanval op een door 
dee gereformeerden gekoesterde tekst. Opgebouwd uit 129 gedeelten, die 
allee uit een simpele vraag en antwoord bestonden, beoogde de 
Catechismuss de gelovige stap voor stap op weg te helpen naar het 
eeuwigee heil. Iedere publieke aanval op de Catechismus zou enige onrust 
hebbenn veroorzaakt, maar de deining die Coornherts Proeve wist te 
veroorzaken,, was opmerkelijk. Dit moet worden toegeschreven aan 
Coornhertss retorische begaafdheid. In toegankelijk proza en met grote 
overtuigingskrachtt sloeg hij het bijbelse fundament onder de 
Catechismuss weg. Hij bestreed de Catechismus op eigen terrein door de 
zoektochtt naar het menselijk heil tot uitgangspunt te nemen voor zijn 
ontmaskeringg van dit leergeschrift als voortkomend uit het 
'menschelijckee vernuft'. Als was het een persiflage op de Catechismus 
zelf,, zo zorgvuldig was Coornherts weerlegging opgebouwd. De 

Vgl.. Benjamin J. Kaplan, 'Dutch particularism and the calvinist quest for "holy 
uniformity'",, Archiv fur Reformafionsgeschichte 82 (1991) 239-255, aldaar 249-250. 
Kaplann stelt het streven naar gelijkvormigheid op doctrinair terrein op één lij n met 
hett streven naar een uniforme kerkorganisatie: 'Classes and synods used ecclesiastic 
disciplinee to insure that Calvinists throughout the Netherlands shared identical 
beliefss and worshipped uniformly' (250). 
9292 Lexicon III , 178-181; BWTG III , 700-715. 

Ni)enhui$,Ni)enhui$, sldrianus Saravia, 12-1 A. 
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universelee pretenties van het leergeschrift reduceerde hij tot sectarische 
aspiraties. . 

Mett zijn Proeve zette Coornhert de stap naar het schrijven van een 
uitgesprokenn anti-gereformeerd werk dat zich richtte tot een breed 
publiek.. In het licht van dit boekje verbleekten zijn eerdere polemieken 
tegenn de Catechismus tot dorre theologische verhandelingen. De Proeve 
deedd een beroep op het gezonde verstand, en de 'gewone man' bleek 
meerr dan gewillig van het boekje kennis te nemen. Op het titelblad had 
Coornhertt veelzeggend geciteerd uit Deuteronomium 11, vers 18 en 19: 
'Soo neemt nu dese woorden ter herten ende in uwe zielen, ende bindet 
diee tot een teeken op uwe handen, op dat sy zijn een denckteecken voor 
uwenn oghen. Ende leertse uwe kinderen, op dat sy daer op trachten, als 
ghyy in uwen huyse zit'.94 In de zomer van 1583 luidde het dat 'het 
boecxkenn Cornherts vast alomme vercocht ende ghelesen worde'. De 
ProeveProeve had haar publiek gevonden. 

Mett de Proeve hoopte Coornhert de strijd om de gunst van de gelovige in 
zijnn voordeel te beslechten. Tegelijkertijd streefde hij met het pamflet 
eenn meer onmiddellijk doel na. Het was volgens hem de hoogste tijd dat 
dee Staten kennis namen van zijn kritiek op de gereformeerde kerk en 
haarr leer. Hij vroeg om 'gehoor' in de Statenvergadering waar hij zijn 
aanvall  op de Catechismus wilde toelichten in aanwezigheid van de 
gereformeerdee predikanten.96 Coornhert sprak uitdrukkelijk niet van een 
godsdienstgesprekk en gaf naderhand te kennen gedoeld te hebben op een 
'verhoor'' van beide partijen tijdens een reguliere bijeenkomst van de 
Staten.977 Met partijdige commissarissen, Svelcker rappoort wetnich is te 
betrouwen',, wilde hij niets meer van doen hebben.98 

Coornhertt achtte het van algemeen belang dat inzake de 
godsdienstt niet werd geoordeeld 'sonder gehoor van partije ende sonder 
waree kennisse van saken'.99 In de Proeve richtte Coornhert deze 
vermaningg rechtstreeks tot de Staten. Op hun schouders rustte volgens 
Coornhertt een zware verantwoordelijkheid. "Want het noch niet lange 

944 Coornhert, Proeve, titelblad. 
955 Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 2. 
966 Coornherts formulering in het voorwoord tot de Proeve is niet eenduidig, maar lijk t 
dee aanwezigheid van de predikanten bij een dergelijk 'gehoor' te veronderstellen: 
'Bereytt zijnde, so dit mijn cort geschrift niet en vernoecht, om U.E. het oordeel wat 
tee doen op schuyven, ende soomen my wil ghehoor verleenen [...] my breder daer 
opp teghen den voorstanders deses Catechismi te verclaren'. Coornhert, Proeve, 7. 

Coornhertt aan een anonieme vriend, 19 februari 1583, in: Coornhert, Disputatie, 13. 
988 Coornhert, Proeve, 7. 
955 Ibidem. 
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gheledenn en is, dat die onwijse yver des overheyts, Gode gemeynt heeft 
eenn dienst te doen int doden vanden jongeren Christi'.100 Deze suggestie 
vann feilbaarheid, zonder schroom tot de Staten uitgesproken, was riskant 
enn kon gemakkelijk worden aangezien voor een gebrek aan respect voor 
hett gezag van de Staten. Coornhert kleedde zijn waarschuwing dan ook 
voorzichtigg in. De geschiedenis van de kerk had vele perioden van 
dwalingg gekend, schreef hij relativerend, Svant die mensche is geen al 
wetendee God'.101 Het opsporen van deze dwalingen was volgens 
Coornhertt dan ook niet meer dan een vriendendienst aan de kerk en haar 
gelovigen. . 

Dezee algemeenheden verhulden de vijandige teneur van 
Coornhertss waarschuwing niet. Hij meende dan ook te moeten schuilen 
achterr de woorden van de Franse auteur Philippe Duplessy-Mornay 
(1549-1623).. Deze pleitbezorger van de Franse protestanten had in het 
algemeenn 'den berisper vande gebreken der kercken' vergeleken met 
iemandd die alarm slaat in geval van een stadsbrand of bij plots 
oprukkendee vijandelijke troepen aan de poorten. In plaats van dank 
warenn de man van overheidswege dreigementen en mishandeling ten 
deell  gevallen. Zo'n overheid, luidde de conclusie, bestond uit luyden die 
mettenn vyanden heymelic verstant hebben'.102 Evenals Duplessis-Mornay 
beschouwdee Coornhert zichzelf als klokkenluider. De beschuldiging van 
landverraadd aan het adres van de Staten sprak hij weliswaar niet openlijk 
uit,, maar deze lag niettemin in de Proeve besloten. Temeer daar Coornhert 
dee geloofsvrijheid nadrukkelijk benoemde als 'een vande wenschelijcxte 
vruchtenn by ons doort schadelijck ende bloedigh oorloch in den 
Nederlandenn verworven'. De erfenis van de Opstand dreigde te worden 
prijsgegevenn en Coornhert meende, in alle urgentie, nu te moeten 
handelenn 'of anders nemmermeer'.103 

Vanuitt theologisch oogpunt bezien, schreef Coornhert in de Proeve tegen 
dee leerstukken van de erfzonde en de leer van de forensische justificatie. 
Eenn systematische uitwerking van deze begrippen bleef achterwege. De 
erfzondee wordt in het boekje maar één keer genoemd, terwijl de 
forensischee justificatieleer cursorisch ter sprake wordt gebracht. 
Begrippenn met betrekking tot de 'rechtvaerdichmakinge des levens', 
zoalss de toegerekende genade in Christus en de 'vernieuwinghe in allen 
Christgheloovighen',, dwarrelen van begin tot eind door de Proeve, maar 

1000 Ibidem, 7-8. 
1011 Ibidem, 4. 

Ibidem. . 
Ibidem,, 6. 
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vormenn nergens het uitgangspunt van Coornherts betoog.104 Coornhert 
stondd niet voor ogen zijn lezers de vele nuances van het complexe 
rechtvaardigingsdebatt bij te brengen. Hij wilde hen 'slechts' overtuigen 
vann het onbijbelse karakter van de Catechismus. 

Tenn aanzien van de Catechismus als samenstel van 52 vragen en 
antwoordenn was het betoog van Coornhert in de Proeve sterk 
reductionistisch.. De vierde en vijfde vraag functioneerde als focus in een 
betoogg dat kracht putte uit eenvoud en herhaling. Volgens Coornhert 
wass de Catechismus niet in overeenstemming te brengen met de bijbelse 
leer.. De Bijbel namelijk vereiste van iedere gelovige volkomen 
gehoorzaamheidd aan God, terwijl de Catechismus vasthield aan de 
zondigheidd van de mens tot de dood. Coornhert duidde dit verschil als 
fundamentelee tegenstelling, die hij vervolgens tot in detail en met een 
overstelpendee hoeveelheid bewijsmateriaal uitwerkte. Hij voerde de lezer 
meee in een betoog dat tot gesloten systeem werd en wentelde om zijn 
eigenn as. Elk argument leidde immers tot steeds weer dezelfde conclusie: 
inn weerwil van de Catechismus kon de mens Gods geboden op 
volkomenn wijze onderhouden. 

Dee Proeve werpt de vraag op naar de status van Coornherts 
perfectistischee denkbeelden in relatie tot zijn theologische denken. s 

Beckerr beschouwde Coornhert als een 'apostel der volmaakbaarheid' 
Hett perfectisme was in diens theologie 'de spil waarom alles draait'. De 
volmaakbaarheidsleerr veronderstelt de mogelijkheid van de menselijke 
volmaaktheidd in het aardse leven. Deze potentiële volmaaktheid was 
voorr Coornhert echter ondergeschikt aan het proces van de geestelijke 
wedergeboorte,, waarin de mens — steeds door de genade in Christus — 
hett kwade achter zich Het en zich het goede toeëigende. In Vande 
wedergheboortewedergheboorte (1581) beschreef Coornhert de eerste vijf stadia van deze 
geestelijkee vernieuwing van de mens tot aan het stadium van de 
'manheyt'.. Het laatste stadium van de Vader' of 'oudere', waarin de mens 
volmaaktheidd bereikte, beschreef hij niet, 'latende anderen, die verder 

1044 Ibidem, 42. 
1055 In de literatuur wordt vooral de eigenzinnigheid van Coornherts theologische 
denkbeeldenn beklemtoond. Vgl. Berkvens-Stevelinck, 'Coornhert, een eigenzinnig 
theoloog',, 18: 'Coornhert 'definiëren' is een praktisch onmogelijke taak'. E. Dekker 
bestrijdtt de vermeende originaliteit van het theologische denken van Coornhert in 
iederr geval wat betreft diens 'leer van willen en toelaten'. E. Dekker, 'Wilsvrijheid 
volgenss Coornhert in het traditie-historische licht van de scholastiek. Een kleine 
dieptepeiling',, A T T 45 (1991) 107-119, aldaar 119. 
1000 B. Becker, 'Coornhert, de 16de eeuwsche apostel der volmaakbaarheid', KAKG 19 

(1926)) 59-84. 
1077 Becker, 'Coornhert, de 16de eeuwsche apostel der volmaakbaarheid', 78. 
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zijnn ende sien'.108 De volmaaktheid was geen voorwaarde tot zaligheid. 
Kinderenn die 'onvolmaakt' stierven, stonden op gelijke voet met 'die 
volwassenn mannen die in christo den volcomen ouderdom bereyct 
hebben'.. De volmaaktheid was niet meer dan een doel om naar te 
streven,, ter motivatie van de mens in zijn strijd tegen het kwade.110 

Hett valt op dat Coornhert het perfectisme vooral hanteerde als 
krachtigg retorisch wapen in zijn strijd tegen de gereformeerde leer, zoals 
dee Proeve laat zien. Dit gebeurde overigens vice versa. De benaming 
'perfectist'' gold als scheldwoord voor iemand die niet alleen, in 
pelagiaansee zin, afbreuk deed aan de goddelijke almacht door een actieve 
bijdragee van de mens te veronderstellen in het zaligwordingsproces, maar 
ookk de volmaakbaarheid van de mens veronderstelde. Het is de vraag of 
dee historicus veel nut heeft van benamingen als 'perfectist' of 'pelagiaan' 
enn deze moet blijven hanteren. Zoals in de kwestie-Hortensius, was ook 
inn het geval van Coornhert sprake van een dieperliggend geschil omtrent 
dee rechtvaardigingsleer. Coornhert bevestigde dit in zijn traktaat Tafel 
vandervander ghehvigen justificatie (1582).111 Daarin manifesteerde hij zich niet als 
'perfectist',, maar als pleitbezorger van de inwerkende genade (iustitia 
inhaerens).inhaerens).n2 n2 

Hett is voorts verleidelijk Coornherts gedachtegoed in verband te 
brengenn met het semi-pelagianisme, waarin de mens zich — na een 
wilsbesluitt - tot God keert, zich openstelt voor diens genade en 
meewerktt aan zijn heiliging.113 Dit zogenoemde synergisme neemt niet 
wegg dat voor Coornhert iedere suggestie van menselijke verdienste in het 
rechtvaardigingsprocess uit den boze was.114 Treffend vergeleek 
Coornhertt de zondige mens met een bedelaar die zijn hand ophield 
opdatt hij een aalmoes kon ontvangen. Hier was sprake van een 
wilsbesluitt - de bedelaar had de gift evengoed kunnen weigeren — maar 

Coornhert,, Vande wedergheboorte, 184v. 
1099 D.V. Coornhert, Vande ware onderdanicheyt der christen, schriftuerlijcke betvysinghe uit die 
willewille Godes ([Haarlem] 1581) lv ; Idem, Proeve, 11. 

Coornhert,, Vande ware onderdanicheyt, 2r. 

D.V.. Coornhert, Tafel vander ghehvigen justificatie ofte rechtvaerdichwordinge in Christo Jesu 
(Haarlemm 1582). 

Coornhert,, Tafel vander ghehvigen justificatie, 3v. 
Coornhert,, Van de erfzonde, 6: 'Maar of Godt oock wederom hondertwerven alsoo 

verscheen,, ten vordert niet altoos indien de mensche d'ooghen sijns ghemoedts 
gheslotenn houdt'. Leszek Kolakowski schrijft het semi-pelagianisme de volgende 
overtuigingg toe: *We are capable [...] of spurning divine aid or accepting it bv a free 
actt of assent'. Leszek Kolakowski, God owes us nothing. A brief remark on Pascals religion 
andand on the spirit of Jansenism (Chicago 1995) 109. 

Ibidem:: 'De mensch en vermach van hem self niet goets dencken, veel min 
begeeren,, willen of doen'. 
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datt maakte de aalmoes nog niet tot zijn verdienste.115 Hoewel Coornhert 
dee redding van de mens afhankelijk maakte van diens medewerking, 
steldee hij onomwonden vast dat in dit proces van rechtvaardiging alleen 
dee 'loutere ghenade' Gods van beslissende betekenis kon zijn. In 
hoeverree dit standpunt destijds de benaming 'semi-pelagiaans' verdiende, 
iss lastig te bepalen — niet in het minst omdat de precieze invulling van 
begrippenn als (semi-)pelagianisme wisselde van debat tot debat. 

Inn dit prille stadium van het onderzoek naar Coornherts 
rechtvaardigingsleerr lijk t het mij in ieder geval te voorbarig het 
perfectismee van Coornhert reeds tot fundament van zijn theologie te 
maken.. Hoewel in het kader van deze studie slechts een veronderstelling 
kann worden uitgesproken, is de kern van Coornherts genadeleer toch 
voorall  gelegen in zijn visie op de verhouding tussen de rechtvaardiging 
enn heiliging van de mens. De mate van uitzonderlijkheid van zijn 
theologischee denkbeelden hieromtrent zal nog moeten blijken. 

All  op de eerste bladzijde van de Proeve maakte Coornhert duidelijk wat de 
inzett van zijn boekje zou zijn: het christelijke leven in de meest brede zin 
vann het woord. Een letterlijke weergave van de vierde en vijfde vraag van 
dee Catechismus gaf Coornhert voldoende armslag om de fundamentele 
dichotomiee tussen de Bijbel en de Catechismus uit te werken. De vierde 
vraagg van de Catechismus, *Wat heyscht die Wet Gods van ons?', wordt 
mett een verwijzing naar Mattheus 22 beantwoord: 'Ghy suit liefhebben 
Godtt uwen Heere van gantschen herten, van gantzer sielen, van 
gantschenn gemoede, ende van alle crachten, dit is het eerste ende het 
groott ghebodt, dat ander is desen gelijck: Ghy suit uwen naesten 
liefhebben,, als u selven. Aen dese twe geboden hanget die gantsce Wet 
endee de Propheten'.117 Hierop volgde het antwoord op de vijfde vraag, 
'Contt ghy dit al volcomentlijck houden?', met een pertinente ontkenning: 
'Neenn ick. Ick ben van naturen geneycht Gode ende mijnen naesten te 
haten'.118 8 

Opp vier punten was het antwoord op de vijfde vraag van de 
Catechismuss volgens Coornhert onverenigbaar met de Schrift. Niet 
alleenn leerde de Schrift dat de mens in staat was Gods geboden 
volkomenn te onderhouden, het antwoord op de vijfde vraag was ook niet 
tee rijmen met de verlossingsdood van Christus zoals deze in de mens 
doorwerkte.. Dit werkte Coornhert uit in het tweede en derde deel van 

1155 Coornhert, \rande wedergheboorte, 180v. 
Ibidem. . 
Coornhert,, Proeve, 9. 

1188 Ibidem. 



195 5 

zijnn Proeve, waarin hij het heil van Christus boven de zonde van Adam 
stelde.. Het laatste deel van het traktaat betrof het gebed. Indien de mens 
vann zijn verdorven natuur overtuigd moest zijn, zoals de Catechismus 
leerde,, kon hij nimmer in het volste vertrouwen tot God bidden om 
verlossingg van de zonde. Dit 'bidden met twijfele' was, zoals Coornhert 
zochtt aan te tonen, 'een terginge Godes'. 

Inn 57 afzonderlijke tekstgedeelten, soms ook weer opgesplitst in 
kleineree delen, komt Coornhert aan de hand van talloze citaten, keer op 
keerr tot de conclusie dat de vijfde vraag van de Catechismus niet strookt 
mett de Schrift. Het krachtige 'Nee' van de Catechismus klinkt op iedere 
bladzijdee van de Proeve door als een luid 'Nee' tegen de ware christelijke 
leer.. Het is deze voortdurende herhaling die de Proeve haar retorische 
krachtt gaf. 

Hett streven van Coornhert naar maximaal retorisch gewin 
manifesteerdee zich in het veelvuldig citeren van Calvijn. Toen Coornhert 
inn 1578, naar eigen zeggen, de Catechismus voor het eerst onder ogen 
kwam,, 'sagh ick int voorste die selve leeringe ghebouwen op dit 
fondamendtt vander voorsz. erf-sonde soo Calvinus die leert'.120 In de 
ProeveProeve gebruikte Coornhert juist talloze citaten uit het werk van Calvijn 
terr bestrijding van de Catechismus en de erfzonde die daarin werd geleerd. 
Eenn selectieve keuze van citaten uit het werk van Calvijn, waarbij zijn 
woordenn uit de bredere theologische context werden losgerukt, deed 
Coornhertt in zijn opzet slagen. De aanhangers van de Catechismus 
kwamenn als gevolg hiervan geheel alleen te staan: zelfs op Calvijn konden 
zijj  zich niet meer beroepen. 

Dee predikanten ergerden zich aan de wijze waarop Coornhert zich 
bediendee van citaten uit het werk van bijvoorbeeld Calvijn en Beza. Zij 
betreurdenn het dat Coornhert zich in zijn bewijsvoering niet tot de 
Schriftt beperkte. Hij verdraaide immers volgens hen de argumenten van 
Calvijnn en Beza zodanig dat hij ze tegen de predikanten in stelling kon 
brengenn ter ondersteuning van zijn eigen betoog. Daarbij gaf Coornhert 
volgenss de predikanten blijk van onbegrip of bewuste manipulatie. Dit 
trokk de predikanten mee 'in een oneyndelick proces' en maakte het lastig 
eenn zinnig debat met Coornhert aan te gaan.121 Daarbij ondermijnde 
Coornhertt de waarachtigheid van het optreden van de predikanten door 
vermeendee tegenstrijdigheden in hun leer bloot te leggen. Coornhert liet 
zienn dat de argumentatie van Calvijn in tegenspraak was met de 
gereformeerdee leer zoals verkondigd door de predikanten en zelfs zoals 

1199 Ibidem, 73-74. 
Coornhert,, \7ande erf-sonde, 552v. 
Crusius,, Donteclock, Remonstrantie, 1. 



196 6 

verkondigdd door Calvijn zelf. De predikanten gaven toe dat Coornhert 
henn aldus te kijk zette als 'onbestandighe ghetuijghen', hetgeen de 
effectiviteitt van Coornherts redeneertrant lijk t te bevestigen.1" 

Hoewell  de argumentatie van Coornhert op basis van onder meer 
Calvijnn in het algemeen nogal gekunsteld was, kan dit aspect van de 
bewijsvoeringg in de Proeve toch niet geheel en al worden geduid als 
moedwilligee verdraaiing. In één van de deelredeneringen in de Proeve liet 
Coornhertt zien dat het denken van Calvijn omtrent de menselijke wil tot 
hett goede gebaseerd is op Augustinus en in overeenstemming kan 
wordenn gebracht met de Schrift.123 Coornhert was van mening dat de 
reformatorenn verdienstelijk waren geweest in hun strijd tegen 
eeuwenoudee dwalingen in de leer. In 1579 schreef hij: *Want het is niet al 
waerheytt wat die patres hebben gheleert, soo en ist oock niet al loghen 
watt die nieuwelingen daer teghen schrijven'.124 

Inn het voorwoord tot de Proeve bracht Coornhert in herinnering 
datt de Delftse predikanten destijds (bij monde van Tilius) zelf hadden 
erkendd dat Luther en Zwingli nuttig werk hadden gedaan met hun kritiek 
opp de moederkerk. Ieder 'christen mensche' zou verschuldigd zijn 
hetzelfdee te doen. Coornherts ongezouten kritiek op de gereformeerde 
kerkk moest in het licht van deze algemene verplichting worden bezien. 
Eenn vergelijking tussen de 'ouden' en de 'jonghen', dat wil zeggen de 
voormannenn in de vroege kerk en theologen van meer recente datum, 
leerdee dat een kritische houding tegenover de kerk en haar leer nog altijd 
gewenstt was. Zoals de 'ouden' van het rechte pad waren afgedwaald, zo 
kondenn volgens Coornhert ook de 'jongen' nog altijd dolen in de leer.125 

Dee Proeve was echter meer dan een vrijblijvende oefening in 
kritiek.. Coornhert was overtuigd van de dringende noodzaak van dit 
geschrift,, dat hij vergezeld deed gaan van een waarschuwing voor een 
gereformeerdee 'tirannie'. In het voorwoord wees Coornhert zijn lezers 
opp twee tekenen des tijds. Ten eerste dreigde de Heidelbergse 
Catechismuss het verstand van de jeugd te vergiftigen, nu de predikanten 
eenn overheidsmaatregel wilden afdwingen die docenten op de Latijnse 
scholenn verplicht zou stellen de christelijke leer uitsluitend uit de 
Catechismuss te onderwijzen.126 Ten tweede voelden de predikanten zich 

Rekestt van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (minuut), 
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636, f. 2. 
1*33 Coornhert, Proeve, 23. 
1244 Coornhert, I 'ande erf-sonde, 553r. 

Coornhert,, Proeve, 5. 
Ibidem,, 6; Remonstrantie, 11. De predikanten spraken over de 'gheconcipieerde 

ordonnantiee van het ghebruyck des Nederlantschen Catechismi alleen inden 
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inmiddelss voldoende machtig om hun afkeer van geloofsvrijheid openlijk 
tee belijden. Coornhert citeerde uit een traktaat dat de predikanten in 
15822 hadden opgedragen aan de Staten, waarin zij te kennen zouden 
gevenn dat 'die vrijheyt, dat elck soude moghen gheloven dat hem belieft', 
henn weinig beviel.127 Ten onrechte suggereerde Coornhert aan de hand 
vann deze uitspraak — een onjuiste parafrase van de woorden van de 
predikantenn - dat zijn tegenstanders niet alleen de geloofsvrijheid, maar 
ookk de gewetensvrijheid aan banden wilden leggen. De predikanten 
haddenn echter alleen de vrijheid om in het openbaar uiting te geven aan 
bepaaldee geloofsvoorstellingen, ter discussie gesteld.128 

Coornhertt klampte zich in zijn betoog vast aan de idee dat alleen 
hett 'vrij ende waarachtich berispen' de mensheid ervoor kon behoeden 
inn dwalingen te blijven steken. In het vrije debat zou de waarheid immers 
zegevieren.. Het 'boekenplakkaat' van 1581 had juist deze vrijheid aan 
bandenn gelegd, in zoverre dat kritiek op de gereformeerde kerk niet 
langerr zonder goedkeuring van de Staten vooraf op schrift kon worden 
gesteld.. Daarmee namen de Staten de gereformeerde leer openlijk in 
bescherming.. Met zijn Proeve daagde Coornhert hen uit de daad bij het 
woordd te voegen. 

Resolutie,, remonstrantie en rekest 

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

ghemeenenn scholen', waarmee zij suggereerden dat het om een besluit van de Staten 
zouu gaan. 

Coornhert,, Proeve, 6. 
A.nttvoordeA.nttvoorde der dienaren des woordts, [30]. 
NA ,, StvH, inv. nr. 18, Res. 11 februari 1583. De Staten verboden verdere 

verspreidingg van de Proeve en bepaalden dat alle exemplaren van het gewraakte 
geschrift,, evenals alle voorgaande boekjes van Coornhert 'op 't stuck vande religie 
ghemaect',, in handen dienden te worden gesteld van de Haarlemse magistraat. 
Diezelfdee magistraat werd verder opgedragen tegen Coornhert en de drukker 'te 
procederenn achtervolgende den placate'. Di t kwam erop neer dat zowel Coornhert 
alss de drukker strafboetes moesten worden opgelegd, te weten 'hondert Carolus 
guldenss voor de eerste reyse'. 
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grotee schaal was verspreid, kon vervolging van Coornhert wellicht nog 
wordenn tegengegaan. In elk geval luidde de Proeve het einde in van de 
welwillendee pogingen van Van der Laan om door middel van dialoog de 
'kwestie-Coornhert'' vooruit te helpen. 

Alss 'proeflezer' had Van der Laan als eerste kennis genomen van 
hett traktaat. Niet dat Coornhert van plan was zich van diens oordeel iets 
aann te trekken: Van der Laan kreeg pas een exemplaar van de Proeve in 
handenn toen het reeds was gedrukt.130 Toch liet de Haarlemse regent niet 
naa zijn afkeuring aan Coornhert duidelijk te maken.131 Ook deed hij in 
januarii  1583 nog een laatste poging de partijen bij elkaar te brengen voor 
eenn oriënterend gesprek. Binnen de kortste keren zette Coornhert de 
verhoudingenn op scherp door een status quaestionis voor te stellen die zijn 
tegenstander,, vermoedelijk de Haarlemse predikant Damius, reeds bij 
voorbaatt in de hoek dreef.132 Van der Laan reageerde ontstemd en de 
polemiekk strandde.133 Een verkennend gesprek, of zelfs een informeel 
debat,, achtte hij niet langer zinvol. Het was de hoogste tijd dat de Staten 
zelff  zich met de zaak inlieten. 

'Hett waar dan best datmen bestelde dat ghy ende de predicanten 
selfss by den Heeren Staaten in hun vergaderinghe verhoort worden', 
alduss Van der Laan tegenover Coornhert in de loop van januari 1583. 
Coornhertt zag in deze uitspraak zijn verzoek aan de Staten, zoals 
geformuleerdd in de Proeve  ̂ gespiegeld. Toch zou het onjuist zijn een 
vanzelfsprekendee ontwikkeling te veronderstellen van de Proeve naar het 
Haagsee godsdienstgesprek in oktober 1583. Tot een paar weken voor de 
startt was een officieel debat nog ver van ieders gedachten. Dat was zeker 
hett geval in februari 1583. Coornhert speelde met de idee van een 

1300 Coornhert aan anonieme vriend, 19 februari 1583, in: Coornhert, Disputatie, 12. 
Coornhertt voerde op basis van de kritiek van Van der Laan geen inhoudelijke 
wijzigingenn door, maar deed wel moeite een opzettelijke 'fout' in zijn weergave van 
dee tekst van de Catechismus te corrigeren door de desbetreffende passage te 
beplakkenn met nieuwe tekst. Zie p. 244. 
1311 Ibidem, 13: 'Hy vander Laan dat ghelesen hebbende comt te Haarlem, ick vraghe 
hoe'tt hem behaaght, hy seydt qualijck: Ick vrage na bewijs of reden, dat wilder niet 
uyte'. . 
1322 Coornhert zag uit naar een bijeenkomst ten huize van Van der Laan 'm by-zijn des 
predicantss Damii, met drie of vier onpartijdighe mannen'. De gedachtewisseling over 
dee status quaestionis vooraf gebeurde op schrift en is met veel onduidelijkheid 
omgeven.. Coornhert stelde niet te weten 'uyt wiens verstand' de reeks vragen waren 
opgesteld,, noch is duidelijk of deze polemiek fungeerde als opmaat naar de 
eerdergenoemdee bijeenkomst of daarvoor in de plaats was gesteld. Ibidem. 
1333 Ibidem, 13-14. 
1344 Ibidem, 13. 
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Verantwoording'' tegenover de Staten in het bijzijn van de predikanten135; 
Vann der Laan dacht eerder aan een Verhoor' teneinde de kwestie-
Coornhertt tot een besluit te brengen. Het is duidelijk dat de mening van 
Coornhertt — na een reeks van verbodsbepalingen aan zijn adres! — geen 
enkell  gewicht meer in de schaal legde bij de besluitvorming van de 
Staten.. Van der Laan ging te rade bij Crusius en Donteclock die hun 
'memorie'' aan het Statenlid weldra omgewerkt zagen tot 
bovengenoemdee resolutie van de Staten (11 februari 1583). 

Dee voorgeschiedenis van het Haagse godsdienstgesprek is het 
verhaall  van het hechte, maar complexe bondgenootschap tussen de 
publiekee kerk en de Staten. De steun van de Staten aan de gereformeerde 
kerkk stond buiten kijf ; minder vanzelfsprekend was de manier waarop 
dezee steun in het openbaar manifest werd. Een al te uitgesproken pro-
gereformeerdee politiek van de Staten, dat wil zeggen een ferme aanpak 
vann lieden als Coornhert, zou grote groepen in de samenleving kunnen 
vervreemdenn van het landsbestuur. Coornherts Proeve dwong echter tot 
bezinning,, zo meenden de predikanten. Dit pamflet, een openlijke en 
voorr een groot publiek toegankelijke schoffering van de gereformeerde 
kerkk en terechtwijzing van de Staten, daagde uit tot een reactie van 
hogerhand.. Het was niet moeilijk de Staten in principe van deze 
noodzaakk te overtuigen, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Na de 
resolutiee van de Staten op 11 februari 1583 bleef het angstvallig stil. 
Ondertussenn zochten de predikanten Crusius en Donteclock verwoed 
naarr de juiste argumentatie om de Staten in beweging te krijgen. 

Vann meet af aan verschilden de predikanten onderling van mening over 
dee te volgen koers in de kwestie-Coornhert. Van der Corput was van 
meningg dat de kerk deze zaak in eigen beheer moest houden. Aan 
Crusiuss adviseerde hij dat de predikanten %e/feen goede oplossing achter 
dee hand moesten houden. Daarbij dacht Van der Corput aan een 
veroordelingg van de geschriften van Coornhert door de synode, waarbij 
hooglerarenn konden assisteren. In synodaal verband kon met grotere 
voortvarendheidd worden gewerkt, aldus Van der Corput. Het plan van 
Crusiuss behelsde een inhoudelijk onderzoek van de Proeve door 
hoogleraren.. Dat kon volgens Van der Corput gemakkelijk aanleiding 
gevenn tot vertraging en bovendien was de steun van de Staten vervolgens 
niett gegarandeerd. Desondanks ging Van der Corput akkoord met 
Crusius'' plan. Hierbij stelde hij wel nadrukkelijk als voorwaarde dat de 
synodee de verdediging van de leer op zich zou nemen indien Coornhert 

1333 Coornhert, Proeve, 7. Hierbij hanteerde Coornhert het principe van het audi alteram 
partem. partem. 
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zichh onverhoopt zou verzetten tegen de maatregelen van de Staten. De 
strafvervolgingg van Coornhert kwam overigens de Staten zelf toe.136 

Hett valt op dat Van der Corput op 22 februari 1583 nog geen 
weett heeft van de recente resolutie van de Staten tegen Coornhert. 'Het 
gheeftt my wonder dat de Staten haer nyet ontsetten, dat de religie onder 
harenn naem aengevochten wort in den catechismo, die sy nochtans 
hebbenn besworen te mainteneren', zo stelde hij met enige bitterheid vast. 
Mett andere woorden: Van der Laan, die de 'godsdienstkwestie' 
daadwerkelijkk ter hand nam, kon gelden als uitzondering onder de 
afgevaardigdenn naar de Staten. Wat overigens niet wil zeggen dat 'het 
stuckk van de religie' de Staten koud liet. Integendeel, bij een 
Statenvergaderingg in januari 1582 stond aangetekend dat een middag lang 
wass gesproken over de godsdienstkwestie, namelijk 'op wat ordre de 
selvee christelijck sal mogen werden gevordert, ende alle eenigheydt daer 
innee onderhouden'.137 Een jaar later was het precies deze laatste 
overwegingg die de Staten in de kwestie-Coornhert parten speelde. 

Inn zijn advies aan Van der Laan, gedateerd op 10 februari 1583, 
liett Crusius in het midden welke overheidsmaatregelen hij tegen 
Coornhertt raadzaam achtte. Hij verwachtte van de Staten dat zij 'voorder 
daerr inne doen als tot ondersoeckinghe ende voorstandt [der] waerheyt 
bevondenn sal werden te behooren'.138 Het moet Crusius hebben verrast 
datt de Staten een dag later zonder pardon het plakkaat van 1581 van 
toepassingg verklaarden op de Proeve. Gezien de samenwerking met Van 
derr Laan moet Crusius - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Van der 
Corputt - volledig op de hoogte zijn geweest van de maatregelen van de 
Staten.. Buiten de kleine kring van direct betrokkenen werd echter weinig 
ruchtbaarheidd gegeven aan de resolutie. Zelfs Coornhert kreeg alleen te 
horenn over het 'onderzoek' dat naar zijn werk zou worden ingesteld met 
behulpp van Leidse professoren. Over de strafmaatregelen sprak Van der 
Laann niet met hem. Via geruchten vernam Coornhert echter alsnog dat 
'dee selve Heeren Staten in meyninghe souden zijn teghen hem (...) te 
doenn procederen tot straf als of hy in't doen drucken van 't selve of 
anderee sijne boecxkens misdaan soude hebben teghen 't placcaat'. Ook 
kwamm hem ter ore dat de Haarlemse magistraat door de Staten was 
opgedragenn alle gedrukte exemplaren van de Proeve in te nemen en aan de 
Statenn over te dragen. Uit een verzoekschrift van Coornhert aan het 

Vann der Corput aan Crusius, 22 februari 1583, in: Brieven III , deel II . Janssen en 
Vann Toorenenbergen ed., 241-242. 
1577 NA, StvH, inv. nr. 17, Res. 19 januari 1582. 

Memoriee van Crusius aan Van der Laan (minuut), 10 februari 1583, GAD, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 636. 
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stadsbestuurr van Haarlem, opgesteld in de maanden voorafgaand het 
Haagsee godsdienstgesprek, blijkt dat Coornhert zich door de politiek van 
dee Staten ernstig in zijn vrijheid beknot voelde.139 

Inn de praktijk kwam van de voorgestelde maatregelen niets 
terecht.. Dat was geen kwestie van laksheid of onmacht van de zijde van 
dee Staten. Integendeel, de Staten kozen welbewust voor een gefaseerde 
uitvoeringg van de 'strafresolutie'. De twee onderdelen van de resolutie, 
dee toepassing van het plakkaat en het academische onderzoek naar de 
werkenn van Coornhert, konden niet los van elkaar worden gezien. Het 
schriftelijkee onderzoek moest aan de strafmaatregelen vooraf gaan en 
dezee de nodige legitimiteit verlenen. 

Dee Staten hielden zich in hun resolutie vrijwel letterlijk aan de 
opzett die Crusius in zijn memorie aan Van der Laan had voorgesteld. 
Crusiuss kende aanzienlijk minder reserves tegenover de Staten dan zijn 
collegaa Van der Corput; hij maakte de kwestie-Coornhert, via zijn advies 
aann Van der Laan, uitdrukkelijk tot aangelegenheid van de regering. De 
predikantt streefde een onderzoek na dat door hoogleraren werd 
uitgevoerd,, maar door de Staten werd gesanctioneerd. Aan de hand van 
eenn reeks op de Proeve geënte theses zou Coornherts theologische 
stellingnamee worden bezien; vervolgens zou zijn argumentatie — die 
bondigg moest zijn en uitsluitend op de Bijbel gebaseerd - door de 
hooglerarenn op vakkundige wijze schriftelijk worden ontkracht. Al 
doendee zouden deze bewijzen dat de Catechismus met de Schrift te 
verenigenn was. De Staten verordonneerden dat naast de Proeve ook 
anderee werken van Coornhert volgens dezelfde procedure onder handen 
werdenn genomen. Tot slot vermeldde de resolutie dat Coornhert (in 
personapersona wellicht) in bredere zin aan de tand zou worden gevoeld over zijn 
verhoudingg tot de gereformeerde kerk om hem voor eens en altijd de 
mondd te snoeren.140 

Tee allen tijde moest duidelijk zijn dat Coornhert zich tegenover de 
StatenStaten moest verantwoorden, niet tegenover een stel hoogleraren. De 
Statenn zouden dan ook steeds de leiding hebben in deze schriftelijke 
proceduree 'op dat de Staten den rechten grondt des verschils verstaen 
hebbenden,, als dan vorder daer in mogen voorsien, als tot voorstant 

Verzoekschriftt van Coornhert aan het stadsbestuur van Haarlem, [voorjaar/ 
zomerr 1583], in: Coornhert, Disputatie, 109-111, aldaar 110. Met dit rekest hoopte 
Coornhertt de Haarlemse magistraat ertoe te bewegen tekst en uitleg te vragen aan de 
Statenn omtrent de toepassing van het 'boekenplakkaat' van 1581 op zijn Proeve. 
1400 De Staten wilden Coornhert 'een klare bekentenisse [...] sijns geloofs' ontlokken, 
'omm dies te beter te mogen bemercken waer in hy met de leere vande gereformeerde 
kerckee verscheelt of accordeert'. NA , StvH, inv. nr. 18, Res. 11 februari 1583. 
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vandee waerheyt en Godts leere en H. Woordt bevonden sal worden te 
behooren'.141 1 

Dee veroordeling van Coornherts theologie stond reeds bij 
voorbaatt vast. Het plakkaat van 1581 werd op de Proeve toegepast 
vanwegee de 'groote beroerte inden lande' die 'in dese periculeuse tijden' 
mogelijkk zou worden veroorzaakt bij verdere verspreiding van het 
boekje.. Tegelijkertijd was het de bedoeling van de Staten 'alle vordere 
onverss tandt vanden voorn. Dirck Coornhert' weg te nemen. De kwestie-
Coomhertt illustreert hier dan ook uitstekend hoe de regering zich via het 
plakkaatt van 1581, dat in belangrijke mate politiek was gemotiveerd, 
beriepp op de oorlogssituatie. Deze handelwijze bracht echter een 
belangrijkee godsdienstige, zo niet theologische, component in het spel. 
Politiekee eendracht veronderstelde godsdienstige eendracht, die nu 
eenmaall  was gefundeerd op theologische standpunten. De Staten 
voerdenn — zelfs op tamelijk onverhulde wijze — een pertinent pro-
geree formeerde godsdienstpolitiek, ook waar het leerstellige 
aangelegenhedenn betrof. Zwart op wit legden de Staten vast dat het 
onderzoekk naar Coornhert in handen van hoogleraren werd gesteld om 
'byy hen de leere des Catechismus met de H. Schriftuyre bevestight, ende 
Coornhertss schriften wederleyt te worden'.142 

Dee Leidse hoogleraren verschaften het onderzoek naar de Proeve 
eenn zweem van onpartijdigheid. In Leiden waren op dat moment twee 
hooglerarenn in de theologie werkzaam, te weten Johannes Holmannus 
(1523-1586)) en Hubertus Sturmius, van wie de laatste van 1580 tot 1584 
alss bijzonder hoogleraar in de theologie was aangesteld. Sinds het 
geruchtmakendee hoogleraarschap van Danaeus (1581- 1582), werd een al 
tee hechte band tussen kerk en universiteit door het universiteitsbestuur 
tegengegaan.1433 Danaeus, naast hoogleraar ook predikant van de Waalse 
kerkk in Leiden, was nauw betrokken bij kerkelijke aangelegenheden, zoals 
bijvoorbeeldd blijkt uit zijn aanwezigheid op de synode van Middelburg 
(1581).1444 Hij bepleitte een kerkorde naar het voorbeeld van Genève, 
hetgeenn kwaad bloed zette bij de Leidse magistraat. Toen Danaeus in 
februarii  1582 een studentenprotest tegen een predikantsbenoeming op 
gangg hielp, was voor het stadsbestuur de maat vol. Het conflict laaide 
hoogg op. Danaeus sprak van een definitieve vertrouwensbreuk en verliet 
Leiden.145 5 

1411 Ibidem. 
1422 Ibidem. 

Clotz,, Hochschük für Holland, 172-173. 
Fatio,, ?\ihilpulchrius ondine, 36-41. 

1455 Ibidem, 83-89. 
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Dee nieuwe Leidse hoogleraar theologie Holmannus werd op 31 
julii  1582 aangesteld op voorwaarde dat 'hy hem selfs noch de kerkelycke 
nochh de burgerlycke saken deser stede noch't gemeyn landt (...) niet en 
sall  onderwinden, mer hem alleenlick met sijn professie bemoeyen'. 
Wanneerr desondanks een kerkelijk of civiel conflict zou ontstaan, werd 
hemm geraden 'dat hy hem daer buyten houden ende sonder d'een oft 
anderr partije aen te nemen, arbeyden sal mogen t misverstant te helpen 
weghnemenn ende de oneensheyt slechten ende vereenigen (.. .)'.146 

Dee gereformeerde signatuur van de Leidse hoogleraren ten spijt, 
kunnenn zij niet worden beschouwd als spreekbuis van de gereformeerde 
predikanten.. De Leidse universiteit was in de eerste plaats ondergeschikt 
aann de Staten.147 Pettegree signaleert onder sommige predikanten zelfs 
eenn uitgesproken vijandigheid tegenover de academie.148 Dit verklaart 
mogelijkk de toevoeging van een vooraanstaande predikant, te weten 
Donteclock,, aan de Visitatiecommissie' belast met het onderzoek naar 
Coornhertss geschriften. Toch bleken anderen juist overtuigd van de 
loyaliteitt van de Leidse hoogleraren aan de gereformeerde zaak. Dat de 
neutraliteitt van deze theologen omstreden was, komt naar voren in het 
verslagg van Pieter Bor. Volgens hem zou Coornhert de plannen van de 
Statenn hebben tegengewerkt vanwege de betrokkenheid van de Leidse 
universiteit,, die hij als vooringenomen beschouwde.149 Ook Bor gaf 
echterr toe dat er meer aan de hand was. Een 'debat' op basis van theses, 
zoalss de Staten voor ogen hadden, achtte Coornhert Voor 
uytvluchten'.1500 In een korte brief aan Van der Laan spitste Coornhert 
zijnzijn kritiek juist op deze kwestie toe. T)e partije diemen my heeft ghestelt 
off  noch sal willen stellen is my aangenaam, maar nyet de conditie datmen 
nochh eerst soude soecken na propositien'.151 

Mett zijn kritiek raakte Coornhert een gevoelig punt. Meer nog dan 
dee betrokkenheid van hoogleraren moest de formele opzet van het 
onderzoekk de onpartijdigheid van de procedure naar buiten toe 
uitdragen.. Op advies van Crusius bepaalden de Staten dat een reeks van 
thesess zou worden vastgesteld naar aanleiding van een toetsing van de 

1466 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit I, 1574-7 februari 1610. P.C. 
Molhuysenn ed. RGP, Grote serie nr. 20 (Den Haag 1913) 34. 
1477 Voor Van der Corput was het bijvoorbeeld geen uitgemaakte zaak dat de 
hooglerarenn hun onderzoek naar Coornhert zouden verrichten 'sonder der Staten 
bevell  ende hare censuer den Staten over te gheven'. Van der Corput aan Crusius, 22 
februarii  1583, Brieven III , deel II . Janssen en Van Toorenenbergen ed., 241. 
1488 Pettegree, 'Coming to terms with victory', 167. 
1499 Bor, Xederlantsche oorlogben II , boek 18, 35v. 

Ibidem. . 
1511 Coornhert aan Van der Laan, 14 februari 1583, in: Coornhert, Disputatie, 15. 
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ProeveProeve aan de Heilige Schrift. In de2e theses lag dan de precieze aard en 
reikwijdtee van het meningsverschil tussen de predikanten en Coornhert 
besloten.. Hoewel de Bijbel tijdens het onderzoek van de hoogleraren als 
richtsnoerr zou fungeren, gaf de compositie van theses hun enige ruimte 
tott manoeuvreren.132 De hoogleraren konden door middel van hun 
'proposities'' om de hete brei heendraaien, dan wel Coornherts theologie 
inn een ongunstig licht presenteren. 

Coornhertt wilde de Catechismus expliciet ter discussie te stellen. 
Inn zijn Proeve had hij reeds, zo schreef hij Van der Laan, twee 
'propositien'' uit dit leergeschrift gedestilleerd. De predikanten 
behoordenn deze stellingen, die de onmogelijkheid van de volkomen 
gehoorzaamheidd aan Gods geboden en de verdorven menselijke natuur 
tott onderwerp hadden, te verantwoorden. 'Elck behoort sijn segghen te 
bewijsen',, aldus Coornhert.133 Toch liet Coornhert aan Van der Laan 
wetenn dat hij zich niet zou verzetten tegen de plannen van de Staten. 
'Nyett te min, wat hier af, te weten de modo conjerendi behoorlijck sal 
bevondenn worden, salmen my, daarop volhoort zijnde, bereydt ende 
willig hh toe vinden, die met herten gaarne sie, dat de H.H. Staten den 
rechtenn wegh nu houden, daar inne, datmen de leere met waarheydt ende 
nyett met macht voor wil staan'.154 

Hett beoogde onderzoek kwam niet van de grond. Voorafgaand 
aann het Leidse godsdienstgesprek, toen eveneens de betrokkenheid van 
dee Leidse universiteit werd nagestreefd, was het nog tot overleg gekomen 
mett de universiteitsbestuurders.153 In de aanloop tot het Haagse debat 
verdamptenn de voornemens van de Staten al in een eerder stadium. In de 
bronnenn valt geen spoor terug te vinden van enig overleg tussen de 
Statenn en de universiteit over het onderzoek naar Coornhert. Voor deze 
dezee gang van zaken ontbreekt een eenduidige verklaring. Hoogstens kan 
wordenn gewezen op de kritische houding van Coornhert, die mogelijk 
voorr vertraging heeft gezorgd. Van der Corput zinspeelde reeds op 
mogelijkee problemen wanneer Coornhert al te veel tijd werd gegund. Hij 
vreesdee dat Coornhert 'slibberich' zou antwoorden op de theses van de 

1522 De resolutie van de Staten vermeldde dat zou worden onderzocht in hoeverre de 
ProeveProeve strijdig was 'tegens de meyninge ende intentien van de H. Schriftuvre ende 
Godess Woordt'. Vervolgens diende Coornhert zijn verdediging eveneens 'uyt de 
Schriftuvre'' op te maken opdat de hoogleraren als laatsten de leer van de 
Catechismuss konden bevestigen 'met de H. Schriftuvre'. NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 
111 februari 1583. 
11 3 Coornhert aan Van der Laan, 14 februari 1583, in: Coornhert, Disputatie, 15. 
1544 Ibidem. 
1555 Zie p. 128-129. 
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Staten,, terwijl zijn boekjes dag in dag uit volop circuleerden.156 Het heeft 
err alle schijn van dat de vertraging optrad nog voordat Coornhert tot een 
antwoordd kon komen. Het effect was er niet minder om. Het succes van 
dee Proeve — die in de zomer van 1583 'over al vercocht ende 
ghedistraheert'' werd - was groot.137 Dit weerhield de Staten op 
paradoxalee wijze juist van een felle bestrijding van het geschrift. Iedere 
vormm van overheidsoptreden tegen Coornhert zou meer schade 
aanrichtenn dan voorkomen. Praktische bezwaren voerden de boventoon, 
waardoorr Coornhert vooralsnog vrijui t ging. De resolutie van de Staten, 
diee een officieel onderzoek naar het werk van Coornhert in gang moest 
zetten,, was echter nog niet van tafel. 

Inn de loop van maart 1583 moet het de predikanten, met name Crusius 
enn Donteclock, duidelijk zijn geworden dat de resolutie van de Staten 
eenn dode letter dreigde te blijven. Dat in het najaar van 1583 alsnog een 
godsdienstgesprekk zou plaatsvinden met Coornhert valt geheel en al te 
dankenn aan de inspanningen van deze Delftse zielzorgers zelf. Zij 
volharddenn in hun opzet de kwestie-Coornhert tot aangelegenheid van 
dee Staten te maken. Hiertoe bestookten zij de regering met een 
remonstrantiee (maart 1583) en een rekest (augustus 1583).158 De inzet 
vann deze stukken verschilde. De remonstrantie betekende een volgende 
stapp in de schijnbaar eindeloze voortgang van de 'kwestie-Coornhert'. 
Mett deze uitvoerige aanklacht tegen Coornhert hoopten de predikanten 
dee Staten alsnog te bewegen tot implementatie van de resolutie van 
februarii  1583. Het rekest stelde de verhouding tussen kerk en staat 
centraal.. De roep om interventie van de Staten in de kwestie-Coornhert 
veranderdee in een pleidooi voor openlijke en onvoorwaardelijke steun 
vann de Staten aan de gereformeerde kerk. 

Mett hun remonstrantie aan de Staten in maart 1583 verweerden 
Crusiuss en Donteclock zich tegen de aantijgingen in het voorwoord tot 
Coornhertss Proeve. Nu dit pamflet wijdverbreid was geraakt, vonden zij 
hett noodzakelijk hun verweer op schrift te stellen. De belangrijkste 

1566 Van der Corput aan Crusius, 22 februari 1583, Brieven III , deel II . Janssen en Van 
Toorenenbergenn ed., 241. 

Rekestt van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (kopie), 
augustuss 1583, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 

Crusius,, Donteclock, Remonstrantie aen mijn Heeren de Staten slandts van Hollandt. 
GhepresenteerdGhepresenteerd by eenighe dienaren der ghereformeerde kercke tot De/ff. In de welcke gheantwoort 
wordtwordt op eenen brief van Dirck Cornhert aen de voors  ̂ Staten, gbedruct voor een boecxken, 
ghenaemt,ghenaemt, Proeve des Kederlandtschen Catechismi (Delft 1583); Rekest van Saravia, Crusius 
enn Donteclock aan de Staten van Holland (kopie), augustus 1583, G A D, Hervormde 
Gem.,, inv. nr. 636. 
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beschuldigingg in de venijnige proloog tot de Proeve, luidde dat de 
predikantenn van zins waren hun (valse) leer met behulp van de Staten 
aann het volk op te dringen, 20 nodig in een 'bloedighe tijrannije'. De 
weigeringg van de predikanten om verder met hem in debat te treden, 
beschouwdee Coornhert als voorteken van deze aanstaande politiek van 
geloofsvervolging.1599 De remonstrantie van Crusius en Donteclock leest 
inn de eerste plaats als een apologie voor hun opstelling in het conflict 
mett Coornhert.160 Daarnaast legden de predikanten zich erop toe 
Coornhertt als politieke tegenstander meer reliëf te geven. Een vijand van 
dee 'ghemeene saecke' kon in hun ogen worden vereenzelvigd met een 
vijandd van de gereformeerde religie, en andersom. Door de 
gereformeerdee kerk uit te maken voor Valsche secte' speelde Coornhert 
dee katholieke vijand in de kaart. Deze ijverde voor herinvoering van de 
katholiekee eredienst, 'waer door de wech ghebaent mocht werden om 
wijderr te comen'.161 

Crusiuss en Donteclock maakten in hun remonstrantie duidelijk dat 
dee Staten in de 'kwestie-Coornhert' aan zet waren. Onder verwijzing naar 
eenn reeks bijbelteksten, waarin onder andere werd geboden 'ketterschen 
menschee na de eerste ende tweede vermaninghe te vermijden', gaven de 
predikantenn te kennen dat zij Coornhert reeds voldoende weerwoord 
haddenn geboden.162 Vanzelfsprekend wilden zij in de toekomst de 
verantwoordingg van hun leer niet uit de weg gaan, maar de tussenkomst 
vann de Staten gold daarbij inmiddels als absolute voorwaarde. Volgens 
hett tweetal konden de Staten 'met eenighe voeghelicke ende bequame 
middelen'' een einde maken aan de kwestie-Coornhert.163 Het ligt voor de 
handd dat de predikanten met deze zinsnede de resolutie van februari 
15833 in herinnering wilden brengen bij de Staten. Ook de aansporing aan 
hett adres van de Staten in het slotwoord van de remonstrantie past in dit 
kader.. De Staten dienden ervoor te zorgen dat Coornhert zo snel 

1599 Coornhert, Proeve, 4-6. 
1600 De eerste helft van de remonstrantie, die in totaal vijftien pagina's telde, wijdden 
dee predikanten aan de weerlegging van Coornherts verwijt dat zij niet bereid zouden 
zijnn geweest hun leer te verdedigen. In dit kader werd de geschiedenis van het 
conflictt met Coornhert vanaf het vroege begin in Haarlem in 1577 opgerakeld. 
Crusius,, Donteclock, Remonstrantie, 1-8. 
1611 Ibidem, 9. 
ló""  Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 8. De predikanten beschuldigden Coornhert 
ervann het pelagianisme nieuw leven in te blazen. Coornhert was een ketter die 'de 
oudee ketterijen Pelagii ende Celestü by de kercke Christi wt des Heeren Woordt 
ghecondemneert,, weder aen den dach helpt brenghen'. Ibidem, 15. 
1633 Ibidem. 
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mogelijkk tegen de predikanten kon worden gehoord.164 De blauwdruk 
voorr een dergelijk 'gehoor' lag besloten in de voorgenoemde resolutie 
vann de Staten. 

Dee remonstrantie van de predikanten sorteerde in zoverre effect 
datt de Staten de resolutie van 10 februari 1583 bijstelden. Niet langer 
warenn de Delftse predikanten gehouden aan een formele samenwerking 
mett de Leidse universiteit. Een nieuwe ordonnantie van de Staten 
schreeff  voor dat niet de hoogleraren in Leiden, maar Adrianus Saravia 
zichh met één van de Delftse predikanten zou buigen over de Proeve om 
daaruitt een reeks theses te destilleren.165 Saravia onderhield in deze 
periodee nauwe contacten met de Leidse universiteit, maar zou pas in 
15844 tot hoogleraar worden benoemd.166 Het valt niet te achterhalen of 
dee Leidse professoren de opdracht van de Staten eigenmachtig aan 
Saraviaa hebben doorgespeeld of dat juist de Delftse predikanten zijn 
naamm aan de Staten hebben voorgelegd. De beoogde samenwerking 
verliepp in ieder geval niet soepel, zoals blijkt uit de gang van zaken op de 
particulieree synode in Den Haag in juni 1583. 

Tijdenss de vergadering op 11 juni wilden Crusius en Donteclock 
dee afwikkeling van de kwestie-Coornhert niet bespreken bij Saravia's 
afwezigheid,, wat duidt op het belang van zijn bemoeienis.167 Ruim twee 
wekenn later kwam de zaak ter tafel - Saravia was inmiddels gearriveerd — 
enn wezen de Delftse predikanten op de noodzaak van 
overheidsingrijpen.. De kwestie-Coornhert was volgens hen 'een saecke, 
diee tot grooten afbreuck des rijx Christi is streckende ende den secten 
eenenn grooten voet gheeft om hare dwalinghen sonder ontsich ende 
vreesee te stroijen als protectie hebbende van den Staten serve'.168 De 
hernieuwdee ordonnantie van de Staten ten spijt, was echter nog altijd 
geenn beweging in de zaak gekomen. Uit het verzoek van Crusius en 
Donteclockk aan de synode valt op te maken dat zij met Saravia van 
meningg verschilden over de gewenste aanpak. Zij verzochten de 
vergaderingg Saravia aan te sporen onmiddellijk werk te maken van het 
opstellenn van theses uit de Proeve, 'sonder aen te nemen eenighe schriften 
teghenn tvoorsz. boexken Cornherts te maecken, welcke een oneijndelick 
werckk vallen soude'.169 

1644 Ibidem, 14. Het verzoek luidde: '[...] is onse ernstighe begheerte ende versoeck, 
datt uwe E. metten aller eersten ordre daer op stellen willen, dat hy metten ghenen die 
hemm sullen willen helpen teghen d'onse ghehoort mach worden'. 
1633 Acta der provinciale en particuliere synoden II . Reitsma en Van Veen ed., 256. 

Nijenhuis,, Adrianus Saravia, 63. 
1677 Acta der provinciale en particuliere synoden II . Reitsma en Van Veen ed., 229. 
1688 Ibidem, 256. 

Ibidem. . 
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Saraviaa had zijn bedenkingen gehad bij een puntsgewijze 
weerleggingg van Coornherts denkbeelden en wilde zich bezinnen over 
eenn grondiger methode. De synode gaf hem daartoe echter geen enkele 
ruimtee en besloot dat hij en zijn Delftse medewerkers 'metten eersten' de 
Statenn een reeks theses zouden presenteren. Dit moest bovendien 
vergezeldd gaan van een rekest waarin de predikanten vroegen om een 
'tsamensprekinghe'' met Coornhert in aanwezigheid van de Staten. Het 
wass volgens de synode de hoogste tijd dat beide partijen werden 
gehoord:: Coornhert had rekenschap te geven van zijn aanval op de 
gereformeerdee leer en de predikanten wilden hun 'defensie' laten horen. 
Wanneerr de Staten geen gehoor zouden geven, overwoog de synode 
zelfss de zaak voor te leggen aan het Hof van Holland.170 

Inn de zomer van 1583 kwamen nog altijd geen theses tot stand. 
Well  zetten de predikanten een aantal belangrijke stappen om de 'kwestie-
Coornhert'' tot landszaak te maken. Zij richtten zich tot een breder 
publiekk en maakten de legitimering van de gereformeerde kerk als 
publiekee kerk - voorheen een afgeleide van de 'kwestie-Coornhert' — tot 
hoofdzaak.. Als tegenwicht tegen de Proeve brachten Crusius en 
Donteclockk hun remonstrantie in druk uit.171 Daarmee hoopten zij het 
enthousiasmee voor de ideeën van Coornhert te temperen. De felle 
reactiee van Coornhert op dit 'libel fameux', doet vermoeden dat deze 
manoeuvree niet zonder weerklank onder de bevolking bleef. Coornhert 
kreegg de Remonstrantie in de eerste helft van oktober 1583 onder ogen, 
toenn hij in afwachting was van de Haagse disputatie. Hij reageerde 
furieuss op dit 'wroeghschrift', dat volgens hem bol stond van 'soo sware, 
alss onware beschuldigingen'.1 2 

1700 Ibidem, 256-257. In de acta wordt gesproken over de 'Raedt provinciael van 
Hollandt'. . 
1711 Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 'Aen den leser'. Het impressum vermeldt alleen 
hett jaar van uitgave (1583); het pamflet kan echter preciezer worden gedateerd aan de 
handd van het voorwoord waarin de predikanten stellen dat Coornhert inmiddels te 
verstaann was gegeven dat hij door de Staten kon worden opgeroepen om rekenschap 
tee geven van zijn geschriften. Di t gebeurde per brief op 26 augustus 1583. De 
bekendmakingg van de datum voor de disputatie in Den Haag gebeurde op 2 oktober 
vann datzelfde jaar; deze datum kan gelden als datum ante quem. 
1722 Coornhert, Theriakel, [3]. De pubicatie van de remonstrantie van de predikanten 
inspireerdee Coornhert tot twee geschriften: het Cort betoogh aan mijne E. Hooghachtbare, 
gheghe leerde ende voorsienighe H.H. commissarisen inde sake derpredicanten ende Coornhert en 
hett gewraakte strijdschrift Theriakel teghen het venijnighe wroeghschrift by A.rent Cornells??, 
endeende Keynier Donteclock (Gouda 1617). Het eerste stuk zou in latere edities van de Proeve 
alss appendix worden opgenomen. Zie DA' . Coornhert, Proeve van de Heydelbergsche 
CateckismoCateckismo (Gouda 1617). 
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Minstenss zo belangrijk was het rekest dat de predikanten, in 
samenwerkingg met Adrianus Saravia, in augustus 1583 aan de Staten 
richtten.. De betrokkenheid van Saravia liet zich hier gelden. Deze 
vooraanstaandee theoloog was een belangrijke pleitbezorger van de 
autoriteitt van de wereldlijke overheid in kerkelijke aangelegenheden. 
Volgenss zijn biograaf kan zijn gedachtegoed als theocratisch worden 
aangemerkt.1733 Wellicht gaf hij zijn collega's in Delft het beslissende zetje 
omm niet langer lijdzaam af te wachten, maar de inmenging van de Staten 
inn de 'slag om de Proeve' met weloverwogen argumentatie af te dwingen. 

Waarr de predikanten in hun remonstrantie hadden geprobeerd 
Coornhertt zwart te maken, stelden zij in hun rekest de Staten zelf in staat 
vann beschuldiging. De passieve houding van de regering berokkende de 
publiekee kerk schade. Het is veelzeggend dat de predikanten in hun 
rekestt de Staten niet langer verzochten Coornhert ter verantwoording te 
roepen,, maar een smeekbede lanceerden om zelf de mogelijkheid te 
krijgenn hun 'defensien' te laten klinken. De predikanten gaven volmondig 
toee dat zij ernstig in de verdrukking waren geraakt. De resolutie van 
1583,, die voorzag in een academische toetsing van het gedachtegoed van 
Coornhertt en een veroordeling van zijn geschriften op basis van het 
plakkaatt van 1581, beschouwden zij inmiddels als achterhaald. De 
predikantenn presenteerden hun rekest — op enigszins gekunstelde wijze — 
nietteminn als logisch vervolg op deze resolutie, maar het moet ook de 
Statenn duidelijk zijn geweest dat de predikanten met dit verzoekschrift 
eenn nieuwe weg insloegen. De predikanten wilden zich in de 
Statenvergaderingg tegenover Coornhert verdedigen, opdat 'de gantsche 
werldtwerldt oordeelen sal dat het aen ons niet en ghebreeckt, of de leere onser 
kerckenn werdt ten vollen teghen desen beschuldigher verantwoordt'.174 

Terr legitimering van de gereformeerde kerk als publieke kerk 
wildenn de predikanten laten zien dat zij hun leer tegenover Coornhert 
staandee konden houden. Het is opvallend dat de predikanten ervoor 
kozenn dit theologische debat met uitsluitend politieke argumenten af te 
dwingen.. In de kladversie van het rekest was nog sprake geweest van een 
uitgebreidd theologisch exposé, waarin Saravia en de zijnen het 
perfectistischee standpunt van Coornhert uit de doeken deden. Deze 
kwestiee was 'van seer grooten ghewichte ende importantie', omdat zij in 
hett verlengde lag van het 'artijckel vande rechtveerdichmaeckinghe ende 
saüchmaeckinghee des menschen'. Wanneer dit leerstuk verkeerd werd 
geduid,, zo had de ervaring in de tijd van de 'papistischen duijsternissen' 

JJ Nijenhuis, Saravia, 245. 
Rekestt van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (kopie), 

augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
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geleerd,, drong het verval door tot in alle andere leerstukken.175 In de 
definitievee versie van het rekest ontbrak deze passage. De predikanten 
moetenn hebben beseft dat andersoortige argumenten de Staten sneller in 
bewegingg zouden brengen. 

Inn het rekest legden de predikanten een direct verband tussen de 
'kwestie-Coornhert'' en de verworvenheden van de Opstand tegen de 
Spaansee vorst. De Valsche beschuldiginghen ende calomnien' van 
Coornhertt dreigden de positie van de publieke kerk ernstig te 
verzwakkenn en brachten de 'buit' van de Opstand in gevaar. De 
verhoudingg tussen de publieke kerk en de Staten kwam centraal te staan. 
Immers,, reeds in hun memorie (februari 1583) aan Van der Laan hadden 
dee predikanten gewaarschuwd dat de Staten zich rekenschap moesten 
gevenn van hun voornaamste taak als 'christelicke overicheijt', namelijk 
'dee sorghe vande ware religie'. De afzijdige stellingname van de overheid 
herbergdee niet alleen het gevaar van de 'eijndelicke vervallinghe vande 
kercke',, maar gaf tevens aanleiding te vrezen voor 'groote desorden, 
oproericheytt ende alteratien inde politie'.176 Ook in hun remonstrantie 
aann de Staten hadden de predikanten vastgesteld dat critici als Coornhert 
'eenn schadelicke commotie (...) voor het ghemeene beste' betekenden.177 

Inn het rekest gingen de predikanten op deze voet voort. De druk 
opp de Staten werd nu aanmerkelijk opgevoerd. In het rekest klonk zelfs 
enigee bitterheid door: 

UweUwe E. connen oock bij haer selven bedencken, hoe vele vrome herten ende ghetrouwe 
patriotenpatrioten hier inne bedroeft ende opt aller hoochste ghearghert %i/n, datse een leere, voor 
dewelckedewelcke zy lijf  ende goet ghewaecht hebben, die van soo vele martelaeren met haer 
eijgheneijghen bloedt beseghelt is gheweest, als een valsche ketterije sien beschuldighen ende 
aenvechten,aenvechten, sonder dat ijet daer teghen ghedaen wordt.178 

Dee vijanden van het vaderland werden volgens de predikanten goed 
bediendd met de politiek van de Staten. Ook ontstond steeds grotere 
godsdienstigee verdeeldheid. Velen walgden inmiddels van religie en alle 
beslommeringenn die het met zich meebracht. Zij keerden zich van de 
godsdienstt af, waarmee zij niet alleen zichzelf maar het gehele land in het 
verderff  zouden storten. Holland had sinds 1572 zulke 'merckelicke ende 

1755 Rekest van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (minuut), 
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
1766 Rekest van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (kopie), 
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
1777 Crusius, Donteclock, Remonstrantie, 9. 
1788 Rekest van Saravia, Crusius en Donteclock aan de Staten van Holland (kopie), 
augustuss 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
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miraculeusee weldaden' van God mogen ontvangen 'dat d'omligghende 
provinciënn met recht haer daer over verwondert ende ontsettet hebben'. 
Dee Staten toonden echter 'groote ondanckbaerheijt' in hun 
bereidwilligheidd dit grote geschenk, 'zijnen heijlighen Godtsdienst int 
middenn van ons gheplantet', met voeten te laten treden.179 Volgens de 
predikantenn hadden de Staten het jegens de godsdienst laten afweten. 
Hett was stank voor dank, concludeerden zij. 

Inn het rekest van augustus 1583 bekrachtigden Saravia, Crusius en 
Donteclockk het streven naar een debat met Coornhert, waarop in de 
remonstrantiee reeds was gezinspeeld. Of de predikanten ook een openbare 
besprekingg voor ogen stond, valt moeilijk te zeggen. Aan de Staten gaven 
dee predikanten te kennen dat zij hun leer wilden verantwoorden 'voor 
uwerr E. gheheele vergaderinghe, voor dewelcke dese beschuldigher 
[Coornhert,, M.R.] ons provoceert'.180 Aldus zochten zij welhaast 
woordelijkk aansluiting bij het verzoek van Coornhert in het voorwoord 
tott de Proeve. Coornhert formuleerde het als volgt: hij was bereid '[...] 
soomenn my wil ghehoor verleenen (niet voor eenighe partijdige 
commissarisen,, wekker rappoort weinich is te betrouwen, maar voor 
U.E.. ooren selve, dient ooc alles aengaet) my breeder daer op teghen den 
voorstanderss deses Catechismi te verclaren'.181 De weigering van 
Coornhertt om - zoals in 1578 in Leiden het geval was geweest - voor 
eenn commissie te verschijnen, lijk t uit te sluiten dat hij een openbaar 
godsdienstgesprekk nastreefde. Vergaderingen van de Staten waren 
immerss per definitie besloten. De predikanten legden juist een groot 
enthousiasmee aan de dag om voor 'de gantsche werldt' hun leer te 
verdedigen.. In de aanloop naar het Haagse godsdienstgesprek creëerde 
dee tegenwerking van Coornhert een impasse, die door de predikanten te 
baatt werd genomen om bij de Staten steun te verwerven voor een debat 
waarinn de gereformeerde kerk zich als publieke kerk kon manifesteren. 

Err was in augustus 1583 geen sprake meer van dat de 'kwestie -
Coornhert'' zou worden voorgelegd aan Leidse hoogleraren. De 
controversee was voor alle betrokken partijen uitgegroeid tot een zaak van 
algemeenn belang, die de directe bemoeienis van de Staten vereiste. 
Daarmeee is meteen het grootste obstakel tot een nieuw treffen tussen de 
predikantenn en Coornhert benoemd. De Staten koesterden ernstige 
bedenkingen.. Zou een debat niet slechts olie in het vuur gooien? De 
regeringg koos voor een voorzichtige aanpak. Zij gaven de voorkeur aan 

Ibidem. . 
Ibidem. . 
Coornhert,, Proeve, 7. 
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eenn ondervraging van Coornhert in aanwezigheid van de predikanten. 
Di tt plan lag in het verlengde van de schriftelijke toetsing door Leidse 
hoogleraren,, zoals beoogd in de resolutie van februari 1583, en kende 
eenn soortgelijke opzet waarbij de predikanten Crusius, Dontedock en 
Saraviaa de plaats innamen van de hoogleraren. Hoewel zowel Coornhert 
alss de predikanten in Den Haag zouden aantreden, was van een 
godsdienstgesprekk nog geen sprake. 

Inn weerwil van de Staten 

Opp 29 december 1582 schreef Van der Corput aan Crusius dat hij weinig 
hoopp had 'dat mijn Heeren de Staten aengaende Koornherts dreck den 
predicantenn uut te vegen yet doen sullen'.1 Waarschijnlijk schreef hij 
naarr aanleiding van de Proeve van Coornhert, die inmiddels in een 
informeell  circuit van magistraten en predikanten circuleerde. Het 
scheeldee weinig of Van der Corput had zich volkomen in het gelijk 
gesteldd gezien. Maatregelen van de Staten lieten inderdaad op zich 
wachten,, maar het rekest van Saravia, Crusius en Donteclock had 
tenslottee toch gevolgen. 

Opp de Statenvergadering van 26 augustus 1583 werd het 'poinct 
vandee beschrijvinge' aangaande de kwestie-Coornhert nader toegelicht. 
Opp de eerstvolgende Statenvergadering zou de zaak aan de orde worden 
gesteld.. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden de afgevaardigden 
gelegenheidd ruggespraak te houden met hun respectievelijke 
stadsbesturen.. Volgens de beschrijving was het de bedoeling Coornhert 
perr brief op te roepen zich te verantwoorden Voor de Staten of haer 
gecommitteerden,, ende die vanden rade'.183 De predikanten hoefden 
blijkbaarr niet apart te worden aangeschreven. Hun betrokkenheid bij het 
komendee debat werd reeds verondersteld. De Staten haastten zich 
nadrukkelijkk te vermelden dat dit alles zou plaatsvinden 'op 't versoeck 
vandee dienaren des Woordts' en 'om te volkomen voorgaende resolutie 
vandee Staten, ende te verhoeden alle vordere swarigheden ende 
inconvenientenn op 't stuck vande religie'.184 De veroordeling van 
Coornhertt lag reeds in de planning van de Staten besloten. Volgens de 

1822 Van der Corput aan Crusius, 29 december 1582, in: Briefen I I I , deel II . Janssen en 
Vann Toorenenbergen ed., 233. 
1833 NA , StvII, inv. nr. 18, Res. 26 augustus 1583. De zinsnede 'die vanden rade' 
verwijstt naar de leden van de Hoge Raad. 
1844 Ibidem. 
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Statenn had hij boekjes uitgegeven 'tot groote verachtinge vande gemeente 
Christi,, en Godes H. Woordt ende leere'.185 Zodra Coornhert zijn 
verantwoordingg zou hebben afgelegd, stond de Staten voor ogen in de 
kwestiee Vorder [...] te voorsien als na behooren'.186 De uitvoering van de 
resolutiee van februari 1583 leek aanstaande. 

Di tt keer was het de Staten menens en kwamen zij snel in 
beweging.. Coornhert werd alvast schriftelijk te verstaan gegeven dat hij 
binnenkortt een officiële oproep zou ontvangen op de eerstvolgende 
Statenvergaderingg te verschijnen.187 In hun schrijven aan Coornhert 
druktenn de Staten zich relatief mild uit. Zij wensten 'met alle Christelijcke 
ordree te doen voorsien tegens alle onvers tandt ende oneenigheyt, die 
indee religie ende kercke Godes soude mogen rij sen, sonderlingh 't gene 
datt van wegen U.E. in druck wordt uytgegeven'.188 Naar de resolutie van 
februari,, die immers aan de basis lag van het optreden van de Staten, 
werdd in het geheel niet verwezen. In meer subtiele bewoordingen 
melddenn de Staten dat Coornhert zich diende te verklaren 'met alsulcke 
verantwoordinghee ende onderrechtinghe, als tot voorstandt ende 
onderhoudtt van Godes leere, inde ware religie, ende tot dienste van den 
landee bevonden sal worden te behooren'.189 

Dezee milde toon kon de partijdigheid van de Staten niet verhullen, 
zekerr niet in de ogen van een man als Coornhert. Toch reageerde hij 
welwillendd op de uitnodiging van de Staten, zij het met de nodige (en 
gebruikelijke)) reserve. In een brief aan de Staten toonde hij zich 
coöperatief,, ook al deed hij het voorkomen alsof hij enkel en alleen uit 
plichtsgetrouwheidd gehoor zou geven aan de oproep aan de Staten. De 
inhoudd van de brief van de Staten vatte hij samen als de mededeling dat 
hijj  nog 'ergens voor yemanden te verschijnen verschreven soude 
worden',, wat niet getuigt van een grote dosis geestdrift.190 Het ontbreken 
vann enige weerstand van de zijde van Coornhert tegen de plannen van de 
Staten,, in tegenstelling tot zijn weerspannige houding aan de vooravond 
vann het Leidse debat, doet desondanks vermoeden dat de oproep van de 
Statenn hem meer aan het hart ging dan uit zijn woorden valt op te 
maken.. In het voorjaar van 1583 had hij zelfs nog een rekest opgesteld 
waarinn hij uitdrukkelijk vroeg om de gelegenheid zich mondeling in de 

1855 Ibidem. 
Ibidem. . 

1877 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 30 augustus 1583; Coornhert, Disputatie, 16. Deze 
tekstenn komen bijna volledig overeen. 
1888 Ibidem. 
1899 Ibidem. Deze formulering is afkomstig uit Coornhert, Disputatie, 16. In de notulen 
vann de Staten van Holland is de zinsnede 'tot dienste van den lande' weggevallen. 
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Statenvergaderingg te verantwoorden.1 De ogenschijnlijk koele 
Coornhertt maakte zich dan ook grote zorgen dat hij vanwege een 
dienstreiss naar Enkhuizen mogelijk niet op tijd thuis zou zijn om gehoor 
tee geven aan de oproep van de Staten. Door de Staten in kennis te stellen 
vann zijn tijdelijke afwezigheid, hoopte hij moeilijkheden te voorkomen.192 

Coornhertt zou niet lang in het ongewisse blijven over de datum 
waaropp hij in Den Haag werd verwacht. Op 16 september ontving hij 
eenn tweede brief van de Staten, waarin zij hem verzochten zich op 
woensdagg 21 september in Den Haag te melden. Op die dag zouden de 
commissarissenn van de Staten zich verzamelen, opdat 'daer vooren de 
predicantenn ende U.E. gehoort sullen worden, soo wel inde 
verantwoordingee als goede onderrechtinge op 't gunt christelijck aldaer 
sall  worden voorgehouden ende met goede ordre gehandelt ende 
aengeteyckentt als na behooren'.193 De samenstelling van een ad hoe-
commissie,, 'soo uyt de steden als den hoogen ende provincialen rade van 
Hollandtt geordonneert', moet Coornhert hebben gesterkt in de 
overtuigingg dat in Den Haag een godsdienstgesprek zou plaatsvinden. 
Dee Staten drukten zich echter weinig concreet uit en verwezen in hun 
brieff  losjes naar de aanstaande bijeenkomst als 'die voorsz saecke'. 4 

Hett onbestemde taalgebruik van de Staten beperkte zich niet tot 
dee correspondentie met Coornhert. Ook in de resolutie van 16 
september,, waarvan de tweede brief aan Coornhert een afgeleide 
vormde,, is geen sprake van termen als 'disputatie' of 'colloquium'. De 
Statenn refereerden hierin simpelweg naar "t bespreek', wat nog geen 
definitieff  uitsluitsel geeft over de precieze status van de bijeenkomst.193 

Naarr het godsdienstgesprek in Delft, in februari 1577, werd destijds 
verwezenn als 'disputatie', 'tsamensprake' en 'besprec'.196 Deze termen 
blekenn tot op zekere hoogte inwisselbaar. Sommige stedelijke 
magistratenn achtten de nieuwste resolutie van de Staten van toepassing 
opp een ondervraging van Coornhert, anderen verwezen naar een 

1911 Bronnen. Becker ed., 85-86. Becker geeft een proefversie weer van het 
desbetreffendee rekest, waarvan de ontvangst door de Staten - voor zover ik kan 
achterhalenn - niet is gedocumenteerd. Vermoedelijk heeft Coornhert het rekest nooit 
aann de Staten doen toekomen, maar heeft hij een verzoekschrift gericht aan de 
Haarlemsee magistraat. Di t stuk is van ongeveer dezelfde strekking (een verzoek om 
gehoorr in de Statenvergadering ontbreekt echter) en staat vermeld in Coornhert, 
Disputatie,Disputatie, 109-111. Zie p. 201. 
1922 Coornhert aan de Staten van Holland, 15 september 1583, in: Coornhert, 
Disputatie,Disputatie, 16-17. 
1933 NA, StvII, inv. nr. 18, Res. 16 september 1583. 
1944 Ibidem. 
11 3 Ibidem. 
1966 Coornhert, lrande Lejdtsche disputatie, [6v], [10r]. 
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disputatie.. Diegenen die over een disputatie repten, bleken gekant tegen 
watt voor bijeenkomst dan ook waarin Coornhert zou optreden. Door 
middell  van de term 'disputatie', die negatieve connotaties kende, 
hooptenn zij hun afkeuring te kunnen overbrengen. Ook de opdracht van 
dee Staten aan de commissarissen wijst erop dat de Staten toch vooral een 
ondervragingg van Coornhert nastreefden die moest dienen 'tot 
conservatiee ende authoriteijt vande overigheyt deser landen'.197 Zoals de 
predikantenn in hun rekest hadden betoogd, betrof de kwestie-Coornhert, 
nuu ook volgens de Staten zelf, een landszaak. 

Inn de Statenvergadering van 16 september 1583 was het zover: de 
'kwestie-Coornhert'' werd ter stemming aan de Statenleden voorgelegd. 
Hett kan als uitzonderlijk gelden dat de stemverdeling in het 
resolutieboekk van de Staten is overgeleverd.198 In combinatie met een 
reekss van vroedschapsbesluiten in reactie op de beschrijving van de 
Staten,, verschaffen deze gegegevens inzicht in de stellingname van de 
Staten.1999 Ook blijkt dat de vorm en inhoud van de bespreking die door 
dee Staten werd voorgestaan in dit stadium van de besluitvorming voor 
verschillendee interpretaties vatbaar was. 

Dee resolutie van de Staten, waarin stond bepaald dat op 22 
septemberr 1583 een bespreking, ook wel betiteld als 'communicatie', zou 
plaatsvindenn tussen een aantal predikanten en Coornhert, vond doorgang 
bijj  een stemverhouding van negen tot zes.200 Op het eerste gezicht lijk t 
sprakee van een ruime meerderheid ten gunste van een bespreking.201 Hier 
valtt het een en ander op af te dingen. Het verschil tussen de voor- en 
tegenstanderss blijkt minder groot wanneer de beweegredenen achter de 
stedelijkee besluitvorming worden verdisconteerd. De voorstanders 
gingenn akkoord onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de bespreking de 
opmaatt (en legitimering) vormde voor de veroordeling van Coornhert op 
basiss van het plakkaat van 1581. In de ordonnantie van de Staten 
bestondd reeds een hechte koppeling tussen 'bespreking' en 
Veroordeling'.. In de vroedschapsbesluiten van Leiden en Amsterdam 

1977 NA , StvH, inv. nr. 18, Res. 16 september 1583. 
1988 Ibidem. 

Bronnen.Bronnen. Becker ed., 86-90. 
Stemmenn vóór: de ridderschap, Dordrecht, Haarlem, Leiden, Amsterdam, Brielle, 

Alkmaar,, Enkhuizen en Medembük; stemmen tegen: Delft, Gouda, Rotterdam, 
Schiedam,, Hoorn en Edam. Van de stemhebbende steden ontbreken Gorinchem, 
Monnickendam,, Purmerend en Schoonhoven. 

Vgl.. Bronnen. Becker ed., 86-87. De auteur stelt dat de meeste steden akkoord 
gingenn met het besluit van de Staten waarmee hij suggereert dat de resolutie van de 
Statenn een feit was nog vóór de beschrijving van de steden. 
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werdd in navolging hiervan met klem gesteld dat na afloop van de zitting 
mett de predikanten en Coornhert 'in der zaecken voorts gedaen ende 
voorzienn mocht werden, als tot voorstand der kercke Godes ende der 
christelyckerr religie bevonden zoude werden nodich te zyn' (Leiden) en 
'alsdann in der zaecke gedisponeert zal worden tegens den voors. 
Coornhardt,, als tot voorstandt van de kercke Godes ende christelicke 
religiee bevonden zal worden te behooren' (Amsterdam).202 

Dee voorstanders van de bespreking namen het woord 'debat', 
'disputatie'' of 'colloquium' niet in de mond. Integendeel, zij hadden 
veeleerr een ondervraging van Coornhert voor ogen, waarbij zijn 
verantwoordingg van de Proeve centraal zou komen te staan en voor een 
uitwisselingg van argumenten geen ruimte zou zijn. In het kader van de 
toepassingg van het plakkaat van 1581 was het belangrijk dat Coornhert 
'gehoort'' zou worden en dat 'goede kennisse' zou worden genomen van 
zijnzijn denkbeelden.203 Alleen dan was een evenwichtige besluitvorming 
mogelijk,, die bovendien als onpartijdig aan de bevolking kon worden 
voorgeschoteld.. Over de aanwezigheid van de predikanten of hun 
deelnamee aan de besprekingen werd niet gerept. 

Dee tegenstanders van de bespreking, daarentegen, schroomden 
niett het etiket 'disputatie' te plakken op de voornemens van de Staten. 
Dee Rotterdamse vroedschap meende zelfs over een openbare disputatie 
tee moeten spreken en gaf te kennen dat 'men van wegen deser stede in 
eenigee publycque disputatiën tusschen den kerckendienaren ende 
Coornhertt voorn, nyet en sal bewilligen'.204 Vanuit Gouda kwam het 
berichtt dat het stadsbestuur aldaar het geenszins geraden vond 'dat men 
saill  accorderen, dat dvoors. dijenaren met den voorn. Coornhert daerop 
inn disputatie sail treden, overmits daeruut een groote onstichtinghe der 
gemeentee ende scheuringe in der kercken volgen soude, sulcx dat beter 
waerr voor deese tij t de saecke te laten berusten'.205 Het moge duidelijk 
zijnn dat deze steden met het gebruik van de term 'disputatie' hun 
afkeurenn extra kracht wilden bijzetten. Blijkbaar riep deze term uiterst 
negatievee associaties op. Met het schrikbeeld van een godsdienstgesprek 
voorr ogen verklaarden deze steden op 16 september 1583 gezamenlijk 
'datt by den fiscael tegens den voorn Coornhart geprocedeert sal worden, 
achtervolgenss voorgaende placaet ende resolutie, alsoo bevonden wort 
hemm daer tegens misgaen te hebben'.206 

2022 Bronnen. Becker ed., 88-89. 
2033 Ibidem, 88. 
2044 Ibidem, 88-89. 
2055 Ibidem, 88. 
2066 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 16 september 1583. 
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Dezee afkeer van disputaties, ofwel godsdienstgesprekken, 
beperktee zich niet tot de Goudse en Rotterdamse vroedschap. Wat de 
stemmingg in de Statenvergadering van 16 september betreft, laat het zich 
zelfss aanzien dat in eerste instantie een meerderheid van de 
gedeputeerdenn zich keerde tegen een 'bespreking' waarin zowel Coornhert 
alss de predikanten het woord zou worden gegund. Een dergelijk welhaast 
algemeenn verwoord afkeuren zou kunnen verklaren waarom de steden 
Delftt en Schiedam zich schaarden bij de steden die de beoogde 
'communicatie'' afwezen. Immers, de Delftse vroedschap had haar 
oordeell  laten afhangen van 'den voorslaeghen van den edelen ende 
ghedeputeerdenn van den anderen steden' en de Schiedamse gedeputeerde 
hadd de opdracht meegekregen 'te conformeren den mees ten stemmen, 
dienendee althoos tot vordernisse van de religie'.207 Volgens het 
notulenboekk had zich echter in de vergadering een meerderheid 
afgetekendd van negen tegen zes in het voordeel van een 'bespreking'.208 

Watt had de stemming doen omslaan? 

Tenn eerste moet worden gewezen op de het stemgedrag van de 
edelen,, die zich uitspraken vóór een 'bespreking'. Wellicht wist de 
Ridderschapp met haar stellingname nog enkele steden over de streep te 
trekken,, zodat de balans uiteindelijk kon doorslaan naar ruime 
meerderheidssteunn voor het voorstel van de Staten. Ten tweede zal de 
inhoudd van de ordonnantie van de Staten met betrekking tot de 
'bespreking'' sommige critici mild hebben gestemd. De steden die 
wellichtt nog vreesden voor mogelijke ontsporing van de voorgestelde 
'bespreking',, konden met geruststelling kennis nemen van het 
voornemenn van de Staten de 'bespreking' in te bedden in de resolutie van 
februari.. De bevoegdheden van de commissarissen strekten zich dan ook 
verderr uit dan het aandragen van theses 'uyt de boeckskens vanden 
voorn.. Coornhart gemaeckt ende uytgegeven', die het uitgangspunt 
zoudenn vormen voor de 'bespreking'. De slotzin van de commissie sprak 
boekdelenn over de intentie van de Staten: 'gevende de voorsz. 
commissarissenn oock vorder last, met'er daet daer in te doen voorsien 
achtervolgendee voorgaende placaten ende ordonnantien, soo verre 
anderss yet gedaen ofte gehandelt soude mogen worden, doende daer na 
vann alles rapport aen de Staten'.209 

Dee officiële opdracht van de Staten aan de ad hoe-commissie ter 
bevorderingg van de bespreking bracht meer duidelijkheid. Deze 
opdracht,, of 'commissie', is gedateerd op 16 september 1583 en werd 

2077 Becker, Bronnen, 89. 
2088 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 16 september 1583. 
"°°"°°  Ibidem. 
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vermoedelijkk pas op de vergadering van diezelfde dag gepresenteerd. Bij 
gebrekk aan dit formele stuk hadden de steden eerder tot verschillende 
inzichtenn kunnen komen over de aard en de vorm van de aanstaande 
bespreking.. Toch maakte de officiële opdracht van de Staten aan de 
commissarissenn nog geen einde aan alle dubbelzinnigheid. De Staten 
schrevenn een bespreking voor die de vorm kende van een 
godsdienstgesprek,, maar nog altijd aanleunde tegen een politiek verhoor. 

Dee ad hoe-commissie bestond in totaal uit elf commissarissen, 
waarvann er acht afkomstig waren uit de Hoge Raad en het Hof van 
Hollandd (aangeduid als Provinciale Raad).210 De overige drie 
commissarissenn waren Statenleden, te weten jonkheer Johan van 
Mathenes,, Nicolaas van der Laan en Willem Bardesius.211 Met deze 
commissiee van wijze mannen hoopten de Staten voldoende autoriteit te 
hebbenn verzameld om een ordelijk verloop van het godsdienstgesprek, 
datt reeds op 22 september 1583 in Den Haag 'ter bequamer plaats' zou 
plaatsvinden,, te garanderen. De commissarissen kregen tot taak een 
reekss theses op te stellen op basis waarvan kon worden 'geprocedeert 
[...]]  tot christelijcke verantwoordinge, bewijs ende onderrechtinge'. Deze 
thesess moesten afkomstig zijn uit het werk van Coornhert. Daarbij ging 
hett niet alleen om de Proeve  ̂ maar ook om geschriften tegen de 
'beroepingee vande predicanten'. Voorts verordonneerden de Staten dat 
err aantekeningen werden gemaakt van het besprokene.212 

Hett mandaat van de Staten aan de commissarissen maakte 
duidelijkk dat de regering het rekest van de predikanten (augustus 1583) 
terr harte had genomen. In februari 1583 rechtvaardigden de Staten hun 
maatregelenn tegen Coornhert nog uitsluitend onder verwijzing naar de 
noodzaakk 'tot voorstant vande waerheyt en Godts leere en H. 
Woordt'.2133 De commissarissen moesten er echter niet alleen van 
doordrongenn zijn dat hun werk in dienst stond van de ere Gods. Tevens 
werdd hun opgedragen te handelen ter bevordering van de 'rust ende 
eenigheyt,, midtsgaders tot conservatie ende authoriteyt vande overigheyt 
derr landen'.214 Het theologisch debat was in dienst komen te staan van de 
eendrachtt van het land. 

2100 Ibidem. Uit de Hoge Raad: Dirck van Egmond van der Nieuburgh, Gerard van 
Wijngaarden,, Sebastiaen van Loosen, Gijsbrecht van Hoogendorp, Jan van Bancken 
enn Nanninck van Foreest. Uit het Hof van Holland: Leonard Casembroot en Joost 
dee Menijn. 
2111 Ibidem. Bardesius was gedeputeerde van Amsterdam. 
2122 Ibidem. 
2133 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 11 februari 1583. 
2144 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 16 september 1583. 
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Tott zover kan de opzet van de bespreking in Den Haag in twee 
belangrijkee opzichten voldoen aan de criteria van een 'politieke 
disputatie'.2133 De regering nam het initiatief tot het godsdienstgesprek en 
zijj  koos ervoor een van oorsprong academische onderwijsvorm, te weten 
dee disputatie, in te zetten ter legitimering van een betrekkelijk nieuwe 
godsdienstigee orde. Over de mogelijke openbaarheid van het 
godsdienstgesprekk werd in de opdracht aan de commissarissen niet 
gesproken.. Wel volgde een laatste bepaling waarin de grote 
terughoudendheidd van de Statenleden, gevolmachtigd door hun minstens 
zoo bevreesde vroedschappen, doorklonk. Het mandaat van de 
commissarissenn werd uitgebreid met de bevoegdheid reeds 
uitgevaardigdee plakkaten en ordonnantiën ten uitvoer te brengen.216 

Dezee bepaling waarborgde de veroordeling van Coornhert, wiens 
'schuld'' immers in de resolutie van februari 1583 lag besloten. De grens 
tussenn godsdienstgesprek en 'politieke' ondervraging was nog altijd 
vloeibaar. . 

Dee opdracht van de Staten zoals deze op 16 september 1583 werd 
geformuleerd,, zou nooit ten uitvoer worden gebracht. Weliswaar 
verzameldenn de partijen zich op 21 september in Den Haag, maar tot de 
beoogdee 'bespreking' kwam het niet. Nu wreekte zich het geringe 
enthousiasmee binnen de Staten voor een godsdienstgesprek, of in dit 
gevall  een bespreking die naar een godsdienstgesprek neigde. Coornhert 
wistt het wankele evenwicht binnen de Statenvergadering te verstoren 
doorr hoge eisen te stellen aan de aanstaande 'bespreking'. Per brief 
haddenn de Staten hem te kennen gegeven dat hij en de predikanten 
zoudenn worden gehoord 'soo wel inde verantwoordinge als goede 
onderrechtingee op 't gunt christelijck aldaer sal worden voorgehouden. 
Di tt alles zou met 'goede ordre' worden afgehandeld, waarbij 'nae 
behooren'' aantekeningen zouden worden gemaakt.217 Deze bepalingen 
warenn Coornhert te algemeen en te summier. Hij wenste 'in desen 
voorghenomenn handel' meer houvast te krijgen aangaande de wijze van 
notuleren,, het verloop van het debat en de financiële afwikkeling van de 
bijeenkomst.218 8 

Coornhertt nam de eerste gelegenheid te baat om zijn eisen op 
tafell  te leggen. Op 21 september trad hij in Den Haag aan, zoals hem 
doorr de Staten was opgedragen. De start van de 'bespreking' was voor de 

2155 Zie p. 78. 
2166 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 16 september 1583. 
2177 Ibidem. 
2188 Verklaring van Coornhert aan de Staten van Holland, 21 september 1583, in: 
Coornhert,, Disputatie, 21-22. 
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volgendee dag gepland. Op gebruikelijke wijze zouden Coornhert en de 
predikantenn alvast worden geïnstrueerd over de gang van zaken tijdens 
hett debat. Ook kon deze preliminaire bijeenkomst worden gebruikt om, 
zoo nodig, verdere afspraken met de deelnemers te maken. Coornhert 
kaaptee echter het initiatief van de commissarissen weg en las een 
schriftelijkee verklaring voor. Wanneer hij zich in het nauw voelde 
gedreven,, zoals ook tijdens de voorbesprekingen voor het Leidse 
godsdienstgesprek,, beriep hij zich op zijn Haarlemse poorterschap. 
Coornhertss openingszin in Den Haag kan daarom als symptomatisch 
wordenn beschouwd voor zijn grote wantrouwen jegens de 
commissarissen:: 'Voor allen beginne verclare ick D. Volckhert 
Coornhertss als burgher der stede Haarlem, dat ick int minste nyet in 
voornemenn en ben te buyten te gaan mijn burgerrecht, ende die 
privilegiënn der voorsz stede, met dit mijn onderdanigh verschijnen alhier 
inn den Haghe'.219 Zijn aantreden betekende verder nog niet zijn 
onvoorwaardelijkee deelname aan de besprekingen. Eerst wilde hij 
verzekerdd zijn 'sonder quetse van mijne conscientie' te kunnen 
participerenn 'ten dienste Godes, der landtsaten ende des landes'." Een 
veroordelingg van Coornhert op basis van een ordelijke 'bespreking' van 
thesess leek plots mijlenver weg. 

Dee commissarissen moeten vooral met zorg hebben geluisterd 
naarr Coornherts frequente verwijzingen naar het zogenaamde protocol 
vann Frankenthal.221 Dit betrof een uitgebreide weergave van een 
wijdlopigg godsdienstgesprek tussen gereformeerde predikanten en 
dopersee voormannen onder voorzitterschap van de keurvorst Frederik 
II II  de Wijze van de Palts in 1571. Het protocol, een weergave van de 
actaa van de besprekingen, had Coornherts bewondering gewekt en hij 
wildee enkele passages hieruit van toepassing verklaard zien op de gang 
vann zaken in Den Haag. Zo kreeg in Frankenthal elke partij een eigen 
notariss toegekend en stelde de keurvorst de doperse partij vrij van 
kosten.2222 Coornhert was uit op een volwaardig debat en wilde in Den 
Haagg zijn revanche nemen op de vernederende ervaringen in Leiden. 
Zij nn voornemen strookte niet met de bedoelingen van de Staten, die juist 
eenn korte 'bespreking' voor ogen stond, waarna zij op gelegitimeerde 
wijzee tegen Coornhert konden optreden. Hoewel Coornhert geen weet 
hadd van het uitgebreide mandaat van de commissarissen, gaf het feit dat 

2,99 Ibidem, 21. 
220220 Ibidem. 
2211 Protocol, dat is: alle handelinge der i'samensprekinghe tot Francketitbal [...]  gehouden, metten 
genengenen diemen wederdoopers noemet (1571) 
2222 Remonstrantie van Coornhert aan de Staten van Holland, 21 september 1583, in: 
Coornhert,, Disputatie, 21-22. 
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dee partijen binnen vijf dagen na het besluit van de Staten in Den Haag 
werdenn opgetrommeld hem wellicht reden tot achterdocht. Was de 
bijeenkomstt wellicht bedoeld als een zitting pro forma, om de uitvoer van 
eerderr genomen resoluties te rechtvaardigen?223 

Hett is moeilijk voor te stellen dat de voorgenomen besprekingen 
nogg hebben plaatsgevonden na Coornherts provocerende optreden op 
211 september. Zekerheid hierover ontbreekt echter. Coornhert is de 
enigee die melding heeft gemaakt van zijn schriftelijke verklaring aan de 
commissarissen.. Door de datum bij deze vermelding achterwege te laten, 
iss dit optreden steeds als onderdeel beschouwd van het Haagse 
godsdienstgesprek.2244 Deze begon echter pas twee weken later. 
Coornhertss verslag van het Haagse debat vertoont in dit opzicht 
overeenkomstenn met zijn verslag van de besprekingen in Leiden. Met 
namee in de voorbereidingsfase van de debatten deden zich 
ontwikkelingenn voor die door Coornhert niet worden verhaald in een 
pogingg zijn tegendraadse gedrag te maskeren. Ook het notulenboek van 
dee Staten zwijgt over het verdere verloop van de 'bespreking'. 

Hett ligt voor de hand dat de commissarissen advies hebben 
gezochtt bij de Staten, zoals zij ook in Leiden hadden gedaan. De Staten 
zullenn verdere besprekingen tussen de partijen hebben opgeschort. De 
'kwestie-Coornhert'' werd echter niet op de lange baan geschoven, want 
opp 2 oktober reeds verscheen een tweede opdracht van de Staten aan een 
opnieuww samengestelde ad hoe-commissie ter bevordering van alweer 
eenn volgende samenkomst in Den Haag.225 Het valt op dat de eisen van 
Coornhertt niet waren ingewilligd. Hier was dan ook sprake geweest van 
eenn onderonsje tussen de Staten en de predikanten. Crusius maakte zelfs 
eenn opzet voor de hernieuwde opdracht aan de commissarissen.226 Het is 
duidelijkk dat Crusius en de zijnen aanstuurden op een debat dat een 
belangrijkee publieke functie zou kunnen vervullen. De predikanten 
haddenn bijvoorbeeld graag gezien dat de acta van het aanstaande debat 
zoudenn worden gepubliceerd. In deze 'tussenperiode' vond tevens een 
belangrijkk gesprek plaats met Oranje, die moest worden overtuigd van de 

2233 Coornherts achterdocht inspireerde mogelijk de eerste eis die hij aan de 
besprekingenn stelde: 'Datter soodanighen christelijcken gelijckheyt sal werden 
ghehoudenn in desen voorghenomen handel, dat d'een partije gheen voordeel altoos 
meerr en sal ghenieten, dan d'ander'. Ibidem, 21. 
2244 Deze verklaring van Coornhert is met zekerheid te dateren op 21 september 
vanwegee het letterlijke citaat uit de uitnodigingsbrief van de Staten voor deze 
bijeenkomst. . 
2255 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
2-66 Memorie Crusius aan de Staten van Holland (kopie), september 1583, GAD, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 636. 
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noodzaakk van een godsdienstgesprek waarbij van een grotere 
gelijkwaardigheidd tussen de gesprekspartners sprake zou zijn.227 

Vermoedelijkk legde Saravia zijn gewicht in de schaal om de Prins gunstig 
tee stemmen. 

Inn de nieuwe opdracht aan de commissarissen bleken ingrijpende 
veranderingenn doorgevoerd.228 Het beoogde verhoor van Coornhert in 
Denn Haag moest plaats maken voor een 't'samenspreeckinge', een 
aanzienlijkk minder dubbelzinnige term dan 'bespreking'.229 De 
predikantenn duidden de deelnemers aan het debat als 'colloquenten'.230 

Daarbijj  was een ondervraging van Coornhert niet langer aan de orde en 
veranderdee de status van de aanstaande bijeenkomst. De predikanten 
wildenn zich in alle vrijheid verweren tegen de 'aenclachten en accusatien' 
vann Coornhert. 

Mett de hernieuwde opdracht aan de commissarissen was een 
debatt op basis van theses van de baan. In Den Haag zou een Vrij ' debat 
plaatsvinden.. Tenminste, de orde van het debat zou worden bepaald 
doorr de commissarissen, 'gelijck syluyden bevinden sullen best te 
behooren'.. De vaststelling vooraf van een reeks theses maakte het 
mogelijkk de besprekingen bij voorbaat te sturen en te abstraheren van de 
aanstootgevendee tekst van de Proeve. Van dit principe werd nu afstand 
gedaan.""  Voorts bleek in de tweede opdracht van de Staten geen 
verwijzingg opgenomen naar de uitvoering van voorgaande resoluties of 
plakkaten.. De implementatie van deze verordeningen werd niet langer 
gekoppeldd aan de uitkomst van de besprekingen. Dit lag minder voor de 
handd gezien de gewijzigde vorm van het debat. Een heldere structurering 
vooraff  ontbrak, waardoor de uitkomst van het debat onzekerder werd. 
Bovendienn moeten de predikanten in dit stadium hun streven naar een 
schikkingg met Coornhert hebben doorgesproken. Een dergelijke 
uitkomstt zou de Proeve onschadelijk maken en de onmiddellijke noodzaak 
wegnemenn in het kader van het 'boekenplakkaat' tegen Coornhert op te 
treden. . 

Tochh hielden de Staten op termijn nog altijd rekening met nieuwe 
strafmaatregelenn tegen Coornhert, die in de afzonderlijke steden ten 

Ibidem;; Crusius spreekt over een 'voorgaende communicatie met zijne Excell.' 
Ookk Pieter Bor blijk t op de hoogte van een onderhoud met de Prins. De Staten 
handeldenn volgens hem 'met advijs van de Prince van Orangien'. Bor, 7\ederlantsche 
oorloghenoorloghen II , boek 18, 35v. 
2288 NA , StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
2299 Ibidem. 

Memoriee Crusius aan de Staten van Holland (kopie), september 1583, G A D, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 636. 
2311 Ibidem. 
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uitvoerr zouden moeten worden gebracht. Om deze reden wilden zij 
Statenledenn — immers overwegend afgezanten van de verschillende 
stedelijkee vroedschappen — zoveel als mogelijk verplichten bij het 
godsdienstgesprekk aanwezig te zijn. De Staten hoopten het draagvlak 
voorr (strafmaatregelen tegen Coornhert te vergroten door hen nauwer 
tee betrekken bij het godsdienstgesprek. Het aantal commissarissen werd 
dann ook flink uitgebreid met twee vertegenwoordigers van de 
ridderschapp en telkens één gedelegeerde uit achtereenvolgens Dordrecht, 
Haarlem,, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorcum, 
Alkmaar,, Hoorn en Enkhuizen. Bovendien zou Oranje worden 
voorgelegdd dat het godsdienstgesprek alleen in aanwezigheid van de 
vertegenwoordigerss van de steden doorgang behoorde te vinden. 
Daardoorr zouden immers na afloop van de besprekingen 'met meerder 
respectt ende authoriteyt' maatregelen tegen Coornhert kunnen worden 
doorgevoerdd in de steden. Met dit 'advies' aan de Prins hoopten de 
Statenn dat Oranje zou besluiten tot een speciale oproep aan de stedelijke 

232 2 

regenten. . 
Hett is niet duidelijk of bij de vaststelling van de nieuwe 

ordonnantiee van de Staten in de vergadering opnieuw is gestemd. 
Vermoedelijkk is de tweede opdracht aan de ad hoe-commissie binnen het 
bestekk van de resolutie van 26 september 1583 opgesteld. Wel staat vast 
datt een tweede uitnodiging is uitgegaan naar de steden, opdat zij op tijd 
eenn zaakgelastigde naar Den Haag konden sturen.233 

I nn hun tweede opdracht aan de ad hoe-commissie ter bevordering 
vann het godsdienstgesprek verbonden de Staten zich nauwer dan ooit 
tevorenn aan de gereformeerde kerk. In de nieuwe opdracht was sprake 
vann een uitdrukkelijke betrokkenheid van de Staten. Nog altijd brachten 
dee Staten het godsdienstgesprek in verband met de handhaving van de 
eree Gods, de autoriteit van de Staten, de eendracht van het land en de 
openbaree rust en orde. In de tweede opdracht wierpen de Staten zich 
daarbijj  echter expliciet op als beschermers van de gereformeerde kerk. 
Hett stuk opende met de volgende ondubbelzinnige steunbetuiging aan 
dee gereformeerde kerk: '[...] in alle goede ende wei-geordonneerde 
republiquen,, ende namentlijck inde gene daer Godt Almachtigh sijn 
genadee verleent heeft, omme te hebben ende te gebruyeken de ware 
christelijckee gereformeerde religie, [behooren] geen disputen of 
twijffelachtigheytt [...] gemaeckt of gemoveert te worden in saecken de 

2322 Een oproep van de stadhouder aan de steden in het geval van een reguliere 
dagvaart,, verplichtte de steden een gedeputeerde naar de Statenvergadering af te 
vaardigen.. Koopman, De Staten van Holland, 180. 
2333 bronnen. Becker ed., 89-90. 
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voorszz religie aangaende, die eens vastelijck ende eijndelijck zijn 
beslootenn ende aengenomen'.234 

Dee Staten waren zich bewust van het slechte imago van hun 
politiekk inzake de godsdienst. Het Haagse godsdienstgesprek moest de 
nodigee legitimering verschaffen voor een krachtiger optreden tegen 
Coornhert.. Als inzet van de besprekingen gold onverminderd het streven 
vann de predikanten tegenstanders als Coornhert 'eens den mondt te 
sluyten'.. Een godsdienstgesprek was daartoe een des te geschikter 
middel,, aldus de Staten, omdat deze alle schijn wegnam dat de Staten tot 
eenn politiek van gewetensdwang zouden willen overgaan. 

Hett moge duidelijk zijn dat de predikanten met de herziene 
opdrachtt van de Staten een triomf beleefden. De Staten kwamen volledig 
tegemoett aan hun rekest van augustus 1583. De regering schaarde zich 
volmondigg achter de gereformeerde kerk en bekrachtigde haar status als 
publiekee kerk. Het verhoor van Coornhert dat de Staten aanvankelijk 
voorr ogen had gestaan, zou de indruk hebben kunnen wekken dat de 
predikantenn zichzelf moeilijk staande konden houden zonder steun van 
dee regering. Aan de hand van een reeks zelf ontworpen theses hadden de 
commissarissenn de predikanten immers moeiteloos door de 'bespreking' 
kunnenn loodsen. Nadat Coornhert op 21 september 1583 zijn eisen 
kenbaarr had gemaakt, maakten de predikanten gebruik van de impasse in 
dee besprekingen om hun ideale debat af te dwingen. 

Uitt het bovenstaande zou kunnen worden afgeleid dat de 
weerstandd van de steden gebroken was. Dat was niet het geval. De 
predikantenn hadden een succesvolle lobby opgezet teneinde een aantal 
prominentee Statenleden, leden van de Hoge Raad en zelfs Oranje te 
winnenn voor een godsdienstgesprek. Niet langer zou de bijeenkomst in 
Denn Haag in het teken staan van een ondervraging van Coornhert. 
Eerderr waren de rollen omgekeerd: de predikanten zouden een 
verdedigingg van hun leer ten beste geven opdat Coornhert de mond kon 
wordenn gesnoerd. Volgens de tweede opdracht aan de ad hoe-commissie 
werdd niet Coornhert gehoord tegen de predikanten, maar werden de 
predikantenpredikanten gehoord tegen Coornhert.233 Crusius had zelfs voorgesteld dat 
Coornhertt in alle vrijheid zijn gal zou mogen spuwen.236 Het valt op dat 
dezee cruciale wending in de opzet van de bijeenkomst niet aan de steden 
werdd medegedeeld. In de uitnodiging aan de 'principaelste steden'237, 

2344 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
2355 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
2366 Memorie Crusius aan de Staten van Holland (kopie), september 1583, GAD, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 636. 
23// Te weten: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, 
Gorinchem,, Alkmaar, Hoorn en Enkhui2en. 
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waarinn de desbetreffende vroedschappen werd gevraagd één hunner op 
244 oktober ter dagvaart te sturen, werd wederom de oude formule 
gehanteerd.238 8 

Dee bijeenkomst in Den Haag zou volgens de uitnodigingsbrief aan 
dee steden tot doel hebben 'Coornhart te doen verantwoorden 't gunt 
daerr over de predicanten hen hebben te beklagen'.239 Zelfs was wederom 
sprakee van een zeer ruim mandaat aan de commissarissen dat tevens het 
bevorderenn — indien nodig - van strafmaatregelen tegen Coornhert lijk t 
tee behelzen, 'als vooren'.240 Dit strookte niet met de eigenlijke opdracht 
aann de ad hoe-commissie die bij aankomst in Den Haag aan de 
vertegenwoordigerss van de steden kenbaar zou worden gemaakt. 
Blijkbaarr was het nodig de steden te paaien opdat zij hun 
vertegenwoordigerss naar Den Haag stuurden. Deze Statenleden waren 
geenn voorstanders van een godsdienstgesprek. Meer nog dan zich op het 
eerstee gezicht laat vermoeden, zagen de predikanten hun wensen vervuld 
inn weerwil van de Staten. 

2388 Dit wordt weerspiegeld in de formulering van de besluiten tot dagvaart in de 
vroedschapsboekenn van Delft, Leiden en Alkmaar. Bronnen. Becker ed., 89-90. 
2399 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 10 oktober 1583. 

Ibidem. . 
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