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HoofdstukHoofdstuk 6 

Bezweringsformules s 

Hett  Haagse godsdienstgesprek (1583) 

Opp het Binnenhof 

Opp de vroege ochtend van donderdag 21 oktober 1583 verzamelde zich 
eenn opvallend gevarieerd gezelschap in de vergaderzaal van de Hoge 
Raadd op het Binnenhof in Den Haag. 'Mannen van staat', magistraten uit 
allee hoeken van het land en veelal jonge predikanten mengden zich met 
eenn meer luidruchtig gezelschap van nieuwsgierige burgers.1 Deze 
laatstenn zullen zich hebben verheugd op het schouwspel dat komen ging. 
Ookk de aanwezige ambtsdragers en predikanten waren verwachtingsvol, 
maarr daarbij aanzienlijk minder zorgeloos. De kwestie-Coornhert 
woekerdee al bijna zes jaar lang voort, tot afbreuk van de autoriteit van de 
Statenn en de publieke kerk. Was met het op handen zijnde 
godsdienstgesprekk een oplossing binnen handbereik of moest worden 
gevreesdd voor nog grotere onrust? 

Eenn godsdienstgesprek op het Binnenhof was niet eerder vertoond. De 
keuzee voor de vergaderzaal van de Hoge Raad was willekeurig in zoverre 
datt het godsdienstgesprek geen formele zitting van de Hoge Raad 
betrof.22 De Staten, een bestuursorgaan zonder vast onderkomen, hielden 
hunn bijeenkomsten in Den Haag doorgaans in één van de vele 
vertrekkenn op het Binnenhof, maar vermoedelijk is geen van deze 

11 Het aantal aanwezigen bij het godsdienstgesprek valt niet precies vast te stellen. In 
dee acta staat alleen opgetekend welke commissarissen acte de presence geven. Over de 
belangstellendenn wordt slechts opgemerkt dat sprake was van 'diversche 
ommestanderss ende toehoorders'. Coornhert, Disputatie, 28. 

Dee instructie van de Staten ten behoeve van het Haagse godsdienstgesprek is terug 
tee vinden in het register van resolution, ordonnantiën, plakkaten en commissies van 
dee Hoge Raad (1582-1789). Zie: NA , Archief Hoge Raad (HR), inv. nr. 1297, f. 30v-
31v.. Het stuk behoort tot de laatste categorie van commissies en staat geregistreerd 
alss 'acte van sijn Exent den Prince van Orangien ende vanden Staten van Hollandt 
daerr by de tsamenspreeckinge tusschen Dirck Volckertsz Corenhert ter eenre ende 
dee predicanten des goddelicken woorts ter andere svden toegelaten werdt ter 
presentiee vanden hoogen raede ende gedeputeerden vanden steden van Hollandt'. De 
lijstt van regesten voor de beginjaren van de Hoge Raad maakt geen melding van het 
godsdienstgesprek. . 
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gebruikelijkee vergaderruimten voor langere tijd beschikbaar geweest. De 
add hoe-commissie ter weging van de kwestie-Coornhert week dus uit 
naarr de kamer van de Hoge Raad, eveneens op het Binnenhof. Dit moet 
zijnn gebeurd op aanwijzing van een aantal Raadsleden die nauw bij het 
godsdienstgesprekk waren betrokken. 

Hett is nodig met enige nadruk te stellen dat sprake was van een 
godsdienstgesprekk onder de aegis van de Staten, gezien de prominente 
roll  die was weggelegd voor een zestal leden van de Hoge Raad.4 Deze 
'mannenn van staat', onder wie de meest geachte juristen in Holland, 
danktenn hun benoeming tot commissaris aan hun positie als Raadslid, 
maarr werden niettemin op persoonlijke titel als gecommitteerden van de 
Statenn benoemd. Zij handelden niet als representanten van de Hoge 
Raad.. In de officiële instructie ten behoeve van het godsdienstgesprek 
werdenn de Raadsleden door de Staten om die reden bij name genoemd.5 

Wanneerr sprake zou zijn geweest van een gerechtelijke procedure bij de 
Hogee Raad of van een debat onder auspiciën van deze instelling, in meer 
off  minder formele zin, hadden de Staten in hun instructie simpelweg 
kunnenn volstaan met een verwijzing naar de Hoge Raad. Bovendien had 
inn dat geval de president van de Raad, Johan van Treslong6, een rol 
moetenn spelen. Getuige de acta van het debat was hij niet bij de 
besprekingenn aanwezig. 

Dee aanwezigheid van de Raadsleden bij het godsdienstgesprek 
verhoogdee het politieke gehalte van het debat aanmerkelijk. De Hoge 
Raadd was nog geen jaar eerder ingesteld als hoogste college van appel 
binnenn Holland en vervulde van meet af aan een belangrijke politieke rol 
aann de zijde van Oranje en de Staten. De oprichting van de Raad 
betekendee prestigewinst voor Holland en temperde de machtsaanspraken 
vann het Hof van Holland.7 Met de Hoge Raad verzekerde Oranje zich 

33 Koopmans, Staten van Holland, 88-90; Paul Knevel, Het Haagse bureau. 1r-eeuwse 
ambtenarenambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam 2001) 11-12, 26-27. 
44 Het godsdienstgesprek kan vanwege de dirigerende rol van de Staten en het 
ontbrekenn van iedere vorm van juridische procesgang beslist niet worden beschouwd 
alss vervolg op de ketterprocessen in de eerste helft van de zestiende eeuw, waarin 
ketterss zich hadden te verantwoorden ten overstaan van wereldlijke gerechtelijke 
autoriteitenn als de schepenbank en het provinciale hof. Vgl. Cornelis Augustijn, 'Die 
Ketzerverfolgungenn in den Niederlanden van 1520 bis 1545' in: Silvana Seidel 
Menchii  ed., Ketsvrverfolgung im 16. und jriihen 17. Jahrhundert, Wolfenbütteler 
Forschungenn 51 (Wiesbaden 1992) 49-63, aldaar 52. 
55 NA, Stvl l, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
66 C. Verhas, De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den 
Haagg 1997) 35. 
'' Koopmans, De Staten van Holland, 142-143, Koopmans baseert zich hier in 
belangrijkee mate op De Blécourt die de oprichting van de Hoge Raad in de context 
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vann een invloedrijk en betrouwbaar adviserend college. Het funtioneerde 
alss hoogste rechtsprekende macht binnen Holland en, niet minder 
belangrijk,, als ondergeschikte van Oranje en de Staten.8 Hoezeer bestuur 
enn rechtsspraak in deze periode met elkaar waren vervlochten, blijkt uit 
dee wijze van benoeming van de leden van de Hoge Raad. Oranje had 
hierinn als enige beslissingsbevoegdheid. Uit een lijst van vooraanstaande 
juristen,, hem aangeboden door de Staten van Holland, koos hij in maart 
15811 voorlopig negen raadsheren, die voor het leven werden benoemd.9 

Dee zes mannen die door de Staten zouden worden belast met de 
organisatiee van het Haagse godsdienstgesprek, behoorden allen tot deze 
eerstee lichting, een 'select groepje van geleerde mannen met een rijke 
ervaringg in rechtspraak en/of bestuur'.10 

Inn de ad hoe-commissie van de Staten ten behoeve van het 
godsdienstgesprek,, legden de zes leden van de Hoge Raad het grootste 
gewichtt in de schaal. Coornhert refereerde dan ook naar deze mannen als 
dee 'hooftgecommitteerden' van het debat.11 Zij deden weinig voor elkaar 
onderr in macht en prestige. Gijsbert van Hogendorp12 en Johan van 
Banchemm (1540-1601)13 waren beiden succesvol advocaat; Van Banchem 
hadd een drukke praktijk opgebouwd in Leiden. De raadsheren Dirck van 
Egmondd van der Nieuburgh (1537-1596)14, Gerard van Wijngaerden15 en 
Sebastiaann van Loosen.16 hadden sinds 1573 hun sporen verdiend als 
raadsledenn bij het Hof van Holland. Nanning van Foreest (1519-1592)17, 
tenslotte,, was op het moment van zijn benoeming tot raadslid werkzaam 
alss pensionaris van de stad Alkmaar. Deze raadsleden,Van Hogendorp 

vann de machtspolitiek van Oranje heeft geplaatst. Zie: A.S. de Blécourt, 'De geboorte 
vann den Hoogen Raad van Holland en Zeeland', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 2 
(1920-1921)) 428-459. 
88 Christel Verhas, 'Rechtspraak in hoogste instantie in de Nederlanden. "D e Hoge 
Raadd van Holland, Zeeland en West-Friesland'" in: R. Huijbrecht ed., Handelingen van 
hethet tweede Hof van Holland symposium gehouden op 14 november 1997 in de Trêves^aal te Den 
HaagHaag (Den Haag 1998) 13-19, aldaar 19; Koopmans, De Staten van Holland, 143. 
99 Verhas, De beginjaren van de Hoge Raad, 35. Het is merkwaardig dat in de instructie 
vann de Staten van Holland de zes commissarissen uit de Hoge Raad worden 
aangeduidd als 'alle den heeren vanden Hoogen Rade in Hollandt'. Zie: NA , StvH, inv. 
nr.. 18, Res. 2 oktober 1583. 
100 Verhas, De beginjaren van de Hoge Raad, 41. 
111 Coornhert, Disputatie, 105. 
122 Van der Aa IX , 929. 
133 A 'ABJTV, 25-26. 
" A A W I I I ,, 345. 
133 Van Wijngaerden was voormalig raadsheer van het Hof van Holland. Koopmans, 
DeDe Staten van Holland, 137. 
166 Van Loosen overleed in 1597. A A W XI , 626; Van der Aa XI , 626. 
177 A'ABtf " 1,881-882. 
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enn Van Loosen uitgezonderd, behoorden tot de meest actieve en 
drukbezettee leden van de Hoge Raad. 

Mett de benoeming van deze gecommitteerden werd eens te meer 
duidelijkk dat de Staten de hoogste prioriteit toekenden aan het 
godsdienstgesprek.. Dit gold overigens in gelijke mate voor de 
benoemingg van Joost de Menijn19, een begaafd jurist werkzaam voor het 
Hoff  van Holland. Coornhert wist de aanwezigheid van deze mannen ook 
inn letterlijke zin op waarde te schatten. Wanneer het debat niet mondelijk 
maarr schriftelijk zou worden gevoerd, aldus Coornhert, kon het land 
'grootee costen' worden bespaard. Bovendien hoefden de commissarissen 
inn dat geval geen verlof te nemen van hun dagelijkse, drukke 
bezigheden.200 Nog afgezien van de financiële gevolgen van de 
bijeenkomst,, stond met het debat voor de Staten veel op het spel. De 
rustt in het land, de status van de publieke kerk en het aanzien van de 
Statenn zelf, vereisten dat de leiding van het godsdienstgesprek aan een 
deskundigee en gezaghebbende commissie werd toevertrouwd. 

Hett moet velen op die eerste dag van de besprekingen zijn 
opgevallenn dat het aantal gecommitteerden van de Staten groot was. Het 
gewichtt van deze ad hoe-commissie was werkelijk uitzonderlijk groot. 
Naastt de zeven raadsheren waren nog maar liefst dertien Statenleden 
benoemd.. Volgens de instructie van de Staten stonden deze 
vertegenwoordigerss van de Ridderschap en de steden op gelijke voet met 
dee overige commissieleden en vormden zij zelfs een meerderheid.21 Bij 
aanvangg van de besprekingen ontbraken de commissarissen uit 
Rotterdam,, Gouda, Gorinchem en Hoorn.22 Naarmate het 
godsdienstgesprekk vorderde, nam het contingent Statenleden verder af; 
zelfss werd op 28 november 1583 — bij de hernieuwde opening van het 
debatt - een minimum van vier vertegenwoordigers bereikt." Vanaf de 
vierdee dag van de besprekingen ontbrak bovendien de enige afgezant van 
hett Hof van Holland, raadsheer De Menijn. Vanwege hun constante 

188 Verhas, De beginjaren, 44. 
199 Van der Aa XI I , 614-618. 
200 Coornhert, Disputatie, 23. 
211 NA , StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
222 Aanwezig waren: de heren Ot to van Egmond en Van Kenenburgh (Ridderschap), 
Jacobb Pauli (Dordrecht), Jan van Zuren (Haarlem), Gerrit Biesen (Delft), Willen Jan 
Reyersz.. van Heemskerk (Leiden), Philips Cornelisz. (Amsterdam), Jan Adriaensz. 
(Alkmaar),, Jacob Joostensz. (Enkhuizen). Op volgende bijeenkomsten meldden zich 
nogg Rombout Hogerbeets (Hoorn) en de heer van Schagen, die de Ridderschap 
vertegenwoordigde. . 
233 Coornhert, Disputatie, 75. 
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aanwezigheidd bij het debat waren het de zes leden van de Hoge Raad die 
inn Den Haag feitelijk de dienst uitmaakten. 

Dee vergaderzaal van de Hoge Raad leende zich uitstekend voor een 
godsdienstgesprek.. Ook gerechtelijke verhoren waren gebaseerd op het 
principee van hoor en wederhoor in het bijzijn van een aantal raadsheren 
enn enig publiek, zodat de indeling van de ruimte goed afgestemd moet 
zijnzijn geweest op de vereisten voor het debat. Nadat beide colloquenten en 
dee commissarissen, notarissen en het publiek hun zitplaatsen hadden 
gevonden,, brak het plechtige moment aan van de eedaflegging door 
Saraviaa en Coornhert.24 Zij beloofden met gepast respect voor de 
tegenpartijj  en op eerlijke wijze te disputeren, 'abstinerende van alle 
injurieusee ende kijffelijck e woorden'.25 Na deze plichtspleging volgde de 
toezeggingg dat de protocollen van het debat op geen enkele wijze 
openbaarr zouden worden gemaakt 'int gheheele nochte deele, deur ons 
nochtee deur andere, directelijck nochte indirectelijck'. De colloquenten 
wistenn nog wel te bedingen dat de stukken ter lezing aan 'twee ofte drie 
discretee persoonen' mochten worden voorgelegd wanneer advies moest 
wordenn ingewonnen."6 Vermoedelijk werd dit ingebracht door Saravia, 
diee werd geflankeerd door Crusius en Donteclock. Ook de notarissen die 
warenn opgetrommeld om voor Saravia en Coornhert te notuleren legden 
inn gelijkluidende bewoordingen een eed af. Zij beloofden zich als 'goede 
endee getrouwe notarissen' te gedragen en onder geen beding gelegenheid 
tee geven tot verspreiding van de protocollen.27 

Alleenn de Staten, als 'hooghe overigheydt', kwam het recht toe te 
beslissenn over eventuele publicatie van de protocollen.28 Achter deze 
ogenschijnlijkk weinig opzienbarende clausule, waaraan zowel Saravia als 
Coornhertt zich committeerde, ging een conflict schuil dat aan de 
vooravondd van de besprekingen bijna het failliet van het 
godsdienstgesprekk had betekend. 

Hoewell  voor Crusius een kleine rol was weggelegd tijdens de besprekingen (hij zou 
steedss het onderhavige artikel uit Coornherts Proeve voorlezen bij de aftrap van een 
nieuwee gespreksronde) voerde Saravia als enige het woord namens de predikanten. 
Dee eedaflegging was daarom alleen op hem van toepassing. 
255 Coornhert, Disputatie, 27. 
'66 Ibidem. 
"77 Coornhert, Disputatie, 27-28. Voor Saravia werd genotuleerd door Jan Wolf; 
Coornhertt maakte gebruik van de diensten van Govart van Rijswijck. Ook de notaris 
vann de Hoge Raad, Anthonie Geniets, stelde acta op; hij stond reeds onder ede. 
288 Ibidem, 27. 
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Voorwaarden n 

Aann het godsdienstgesprek in Den Haag ging een preliminaire 
vergaderingg vooraf, zoals in 1578 ook in Leiden het geval was geweest. 
Dezee besloten bijeenkomst vond plaats op 25 en 26 oktober 1583. 
Vanwegee het informele karakter van de besprekingen - alleen de 
commissarissenn en de colloquenten29 waren aanwezig - ontbreekt iedere 
verwijzingg in het protocol. Twee brieven van Coornhert, aan de 
commissarissenn van het debat (gedateerd 25 oktober 1583) en aan zijn 
vrouww Neeltje (gedateerd 16 oktober 1583) geven inzicht in de 
strijdpunten.30 0 

Anderss dan in Leiden bleef de status quaestionis nagenoeg 
onbesproken.. In de instructie van de Staten lag reeds vastgelegd dat 
Coornhertss Proeve als uitgangspunt van het godsdienstgesprek zou 
dienen.. Ook Coornhert had dit voor ogen gehad. Opvallend is wel dat 
hijj  zonder problemen de positie van respondens in het debat aanvaardde. 
Voorafgaandd aan de besprekingen had hij gesteld te willen blijven 'by 
mijnn aanvechtinghe vande Nederlandtsche Catechismo', hetgeen een 
stellingnamee als opponens impliceerde.32 Ook de predikanten hadden hem 
eerderr als aanklager aangeduid.33 Nu was volgens Coornhert met de 
predikantenn overeengekomen 'dat sv de voorsz Proeve souden 
wederleggen,, ende hy [...] verantwoorden, ordentlijck vanden beginnen 
tenn eynde toe'.34 Dit gaf Saravia meer ruimte het debat naar zijn hand te 
zetten.. Coornhert kan de consequenties van deze afspraak hebben 
onderschatt of - met de bravoure die hem eigen was — zijn kansen als 
respondensrespondens minstens zo gunstig hebben ingeschat. 

Dee voorbesprekingen in Den Haag waren bovenal gemoeid met 
dee publieke status van het godsdienstgesprek. De gereformeerden 
vertegenwoordigdenn de publieke kerk; Coornhert vertolkte als publieke 
figuurr het ongenoegen van velen. De Staten vreesden dat het debat 
aanleidingg zou geven tot onrust, misschien zelfs ordeverstoringen, 
wanneerr in alle openbaarheid werd gedisputeerd en de acta van het debat 
inn druk werden verspreid. De Staten waren doordrongen van de 

Ookk Crusius en Donteclock waren bij de voorbesprekingen aanwezig, hoewel zij 
tijdenss het debat niet 'inde penne' zouden spreken. Coornhert, Disputatie, 21. 
300 Ibidem, 21-26. 
311 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
'' Coornhert, Denck-schrijt, in: Idem, Disputatie, 20. 

Memoriee Crusius aan de Staten van Holland (kopie), september 1583, GAD, 
Hervormdee Gem., inv. nr. 636. 

Coornhertt aan de commissarissen van de Staten van Holland, 26 oktober 1583, in: 
Coornhert,, Disputatie, 23-24, aldaar 23. 
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noodzaakk in de 'kwestie-Coornhert' tot een oplossing te komen, maar 
wildenn tegelijkertijd ieder risico tot een minimum beperken. Om deze 
redenn werd van overheidswege een besloten debat gepropageerd. 
Hoewell  de Staten zich hadden laten overhalen een godsdienstgesprek te 
organiseren,, schemerde het oorspronkelijke plan van een 'gesprek' 
binnenskamerss nog altijd in de besluitvorming door. Op één belangrijk 
puntt hebben de Staten de wensen van de predikanten, zoals 
geformuleerdd in de ontwerp-instructie voor het debat35, dan ook niet 
ingewilligd.. In de definitieve ordonnantie van de Staten staat niets meer 
tee lezen over het voornemen het debat ter plekke in verkorte vorm op 
schriftt te stellen met het oog op publicatie.36 

Dee commissarissen van de Staten beschikten over een ruim 
mandaat.. Daarmee kwam deze mannen, als de facto voorzitters van het 
debat,, veel bewegingsruimte toe. Hun beslissingsbevoegdheid reikte tot 
dee grenzen van de instructie van de Staten, die in zeer algemene termen 
wass gesteld. Over de gewenste vorm van het debat staat het volgende te 
lezen: : 

gevendegevende den selven of het merendeel van dien (— de commissarissen, M.K), authoriteyt 

endeende volkomen last, omme alsulcke ordre op de voors  ̂ t'samenspreeckinge te stellen 

gelijckgelijck syluyden bevinden sullen best te behooren, ten eynde dat den voors% Coornhart 

opop Hgene hy hem vermeten heeft, mach gehoort worden tegens de voorst  ̂dienaers, in alle 

christelijckechristelijcke stilligheyt, met alle goede discretie, eerbiedinge ende christelijck ghemoet, op 

datdat alles na Godts geest ende heyligh woordt mach aengevangen, gedreven ende 

geëyndightgeëyndight worden ter eeren Godts, ende sulcx noodigh sal si/n tot rust en eenigheyt, 

midtsgadersmidtsgaders tot conservatie vande authoriteyt ende overigheyt deser landen, sonder dat 

dede voors  ̂ tsamenspreeckendeparthyen sullen mogen excederen ofte te buyten gaen de 

limiten,limiten, forme ofte manieren van handelinge by de voors* commissarissen henluyden te 

prefigeren?prefigeren?1 1 

Dee wijze van invulling van deze algemene voorschriften is niet zwart op 
witt gesteld en moet uit de gang van zaken in Den Haag worden afgeleid. 
Zoo verrieden de besprekingen voorafgaand aan het debat de 
oorspronkelijkee intentie van de commissarissen. Zij hadden een 

355 Zie p. 221-225. 
366 De ontwerp-instructie geeft de volgende conclusie: 'Voorts sal van eenen ofte twee 
ghesworenn notarien ghetrouwelick opgheschreven werden al wat vanden partijen hinc 
indeinde na ghenoechsaem debat der voorghestelder argumenten ghedicteert sal werden 
opp het aller cortste, om daer na ghepubliceert te moghen worden tot nut der kercke 
Christii  ende bevestinghe der waerheijt &c'. Memorie Crusius aan de Staten van 
Hollandd (kopie), september 1583, G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
377 NA , StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
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godsdienstgesprekk voor ogen gehad dat in beslotenheid zou 
plaatsvinden,, waarbij alleen de griffier van de Hoge Raad zou notuleren 
enn geen van de colloquenten inzicht zou krijgen in de acta. Publicatie van 
dezee acta was vanzelfsprekend uit den boze.38 

Eenn conflict met Coornhert omtrent de wijze van disputeren lag 
inn de lij n der verwachtingen. Toch is niet uitgesloten dat ook de 
predikantenn zich tegen de plannen van de commissarissen hebben 
verweerd.. Zij waren immers van meet af aan bij de vormgeving van het 
debatt betrokken geweest. Vanwege het informele karakter van de 
communicatiee tussen de predikanten en de commissarissen valt in de 
bronnenn van dit contact niets meer terug te vinden. Coornhert, 
daarentegen,, was in Den Haag een buitenstaander. Tenminste, hij 
gedroegg zich als zodanig. Op 16 september 1583, toen het Haagse 
godsdienstgesprekk niet van de grond leek te komen, had Coornhert zich 
reedss beroepen op zijn Haarlemse poorterrechten en duidelijk gemaakt 
alleenn onder bepaalde voorwaarden tot deelname aan het debat te willen 
overgaan.399 Hoewel hij bevriend was met de commissarissen Van 
Egmondd van der Nieuburgh40 en Van Zuren41, en een informele lobby 
daardoorr tot de mogelijkheden had behoord, verkoos Coornhert zijn 
eisenn op formele wijze kenbaar te maken, namelijk per brief aan de 
commissarissenn in september 158342; de voorbesprekingen op 25 
oktoberr 1583 probeerde hij te beïnvloeden door middel van een 
memorie,, die hij vermoedelijk zelf onder de belanghebbenden 
verspreidde.43 3 

Coornhertss memorie betekende een aanvulling op de 
voorwaardenn die hij in september reeds had gesteld. Toen had hij zich 
sterkk gemaakt voor de aanstelling van twee onafhankelijke notarissen 
opdatt beide partijen zouden beschikken over een authentieke kopie van 
dee acta die verbatim zouden worden opgesteld en door de colloquenten 
zelff  ondertekend. Ook had Coornhert financiële compensatie geëist van 
dee Staten. Het godsdienstgesprek betrof immers een 'ghemeen sake' en 
Coornhertt zag geen reden waarom hij zelf voor de onkosten zou moeten 
opdraaien.444 In de nota ten behoeve van de voorbesprekingen op 25 

388 Coornhert, Disputatie, 21-25. 
399 Zie p. 219-220. 
400 Coornhert correspondeerde met Van Egmond van der Nieuburgh over 
theologischee kwesties. Bronnen. Becker ed., 302-304; Hamilton, The family of love, 62. 
411 Coornhert en Van Zuren hadden in 1561 in Haarlem een drukkerij opgericht. 
Valkemaa Blouw, 'A Haarlem press in Sedan and Emden', 225-250. 
4""  Coornhert, Disputatie, 21-22. 
433 Ibidem, 19-21. 
444 Ibidem, 21-22. 
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oktoberr 1583 stelde Coornhert opnieuw de kwestie van de protocollen 
aann de orde en breidde hij zijn eisenpakket verder uit. Ook een 
authentiekee kopie van de instructie van de commissarissen moest hem 
terr beschikking worden gesteld. Coornhert wilde inzicht krijgen in de 
opdrachtt van de Staten. Zouden de commissarissen 'hooren ende 
verstaann sonder oordeelen' of waren zij rechters in deze zaak?45 

Coornhertt maakte duidelijk dat hij de commissie ongeschikt achtte 
eenn (eind)oordeel uit te spreken in het debat. Oranje noch de Staten, 
nochh de verschillende commissarissen konden in een zo gewichtige zaak 
(diee de waarheid aanging, niet één of ander persoonlijk belang, aldus 
Coornhert)) als rechter optreden. Hun kennis van de Bijbel schoot tekort 
enn bovendien waren zij niet 'eendrachtelijck' door de partijen als rechters 
erkend.. Coornhert schroomde verder niet te spreken van een partijdige 
commissie,, 'overmidts syluyden meest al self zijnde vande religie die 
berisptt wert'.46 Hij zou de bevoegdheid een eindoordeel uit te spreken 
lieverr in handen leggen van 'drie of vier' onpartijdige en deskundige 
mannen,, voorzover natuurlijk deze te vinden zouden zijn. Omdat 
Coornhertt de kans hierop klein achtte gaf hij nog een laatste alternatief: 

CanmenCanmen sulcke onpartijdige luyden nyet becomen, of wilmen daar nyet aan, datmen 
dandan neme de selve rechters, die in Duytschlant van Luthers, in Zmtserlant van 
Zmnghels,Zmnghels, ende in Vranckrijck, oock in den Nederlanden vande calviniaansche Zeere 
hethet oordeel hebben ghegeven, namentlijck het wiek, dient oock meest aangaat, ende na 
'tlesen'tlesen vander catholijcken, oock vande luthersche, ^winghelsche, ende calviniaansche 
schriftenschriften gheoordeelt hebben ghehadt e lek int sijnef1 

Coornhertt verweet de commissarissen tijdens de voorbesprekingen dat 
zijj  het godsdienstgesprek juist uit de openbaarheid probeerden te 
houden.. Hij insinueerde dat hun motieven hiertoe weinig eervol waren. 
Bijj  gebrek aan gewaarmerkte kopieën van het protocol zou Coornherts 
bijdragee aan het debat gemakkelijk verdraaid kunnen -worden. Coornhert 
schroomdee niet zijn wantrouwen openlijk uit te spreken in een brief aan 
dee commissarissen. Zijn roep om een eigen versie van de protocollen 
voorr de colloquenten was niet alleen ingegeven door de noodzaak 'tot 

455 Ibidem, 19. 
466 Ibidem. 

Coornhert,, Disputatie, 20. 

'Ickk [...] seyde mijne redenen ende oock (onder anderen) dat dese handel beroerde 
hett licht der waarheydt, datmense oock openbaer int licht behoorde te handelen ende 
nyett int doncker te smoren'. Ibidem, 25. 
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ververschingee van elcx memorie' aan het einde van de dag, maar bovenal 
'tott versekertheyt vande sake'.49 

Inn de onderhandelingen met de commissarissen speelde 
Coornhertt twee belangrijke troeven uit. Ten eerste profileerde hij zich als 
publiekee persoon die de belangen van het volk vertegenwoordigde, 
vandaarr zijn pleidooi voor het openstellen van de besprekingen voor 'alle 
eersamee luyden, die 'tselve souden begheeren' en voor publicatie van de 
protocollen.500 Ten tweede zocht hij naar een legitimering van zijn 
standpuntenn door herhaaldelijk te verwijzen naar de opzet van 
godsdienstgesprekkenn elders. Zo maakte Coornhert de commissarissen 
attentt op de protocollen van het godsdienstgesprek te Frankenthal, die in 
15711 door de keurvorst van de Palts openlijk in omloop waren gebracht. 
Tienn jaar eerder was de koning van Frankrijk er niet voor teruggedeinsd 
dee acta van het godsdienstgesprek in Poissy in omloop te brengen. Hij 
hadd het volk willen overtuigen dat niet geweld en machtsvertoon van 
doorslaggevendee betekenis waren geweest, maar dat 'goede ende 
rechtvaerdighee redene' in Poissy de boventoon hadden gevoerd.51 Ook 
Coornhertss memorie, voorafgaand aan de besprekingen, was doorspekt 
geweestt van dergelijke vergelijkingen.52 Aldus verhoogde hij de druk op 
dee commissarissen én deed hij een poging de predikanten voor zijn zaak 
tee winnen. Ook Saravia en consorten spiegelden zich immers aan 
godsdienstgesprekkenn van het type Poissy en Frankenthal.3 

Coornhertt gaf in de onderhandelingen geen duimbreed toe. Zijn 
suggestiess ter doorbreking van de impasse (een schriftelijk debat door 
uitwisselingg van stukken via de griffier van de Raad en een schriftelijk 
verzoekk om advies aan Oranje en de Staten) werden als onbruikbaar 
terzijdee gelegd.54 De commissarissen zagen zich voor een dilemma 
geplaatst.. Toegeven aan Coornhert betekende een verhoogde kans op 
onrustt naar aanleiding van het debat; een afwijzing van zijn eisen zou 
echterr ook niet onbestraft blijven. Coornhert had al aangekondigd uit 
Denn Haag te zullen vertrekken wanneer de commissarissen voet bij stuk 
hielden.555 Dat zou pas een rel veroorzaken! 

499 Coornhert aan de commissarissen van de Staten van Holland, 26 oktober 1583, in: 
Coornhert,, Disputatie, 23. 
500 Ibidem. 
511 Ibidem, 24. 
3'' Coornhert, Deiick-scbrifi, in: Idem, Disputatie, 19-20. 
533 Zie p. 77-81. 
33 Coornhert aan de commissarissen van de Staten van Holland, 26 oktober 1583, in: 
Coornhert,, Disputatie, 23-24. 
'' Ibidem, 24; Coornhert, Denck-schrift, in: Idem, Disputatie, 19. 
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Naa een dag van intensieve besprekingen werd Coornhert voor het 
blokk gezet. De volgende ochtend moest hij voor de commissarissen 
verschijnenn om aan te geven of hij bereid was op hun voorwaarden aan 
hett godsdienstgesprek deel te nemen. Toen Coornhert dit resoluut 
weigerde,, was de patstelling compleet. Tot twee keer toe werd hij de 
raadkamerr uitgestuurd opdat de commissarissen onderling konden 
overleggen.33 De onderhandelingspositie van Coornhert bleek sterk en 
dwongg de commissarissen tot inschikkelijkheid. De voortgang van het 
debatt woog uiteindelijk het zwaarst. Nadat Coornhert een eerste 
compromiss afwees , kwam het tot een overeenkomst. Er zouden twee 
notarissenn worden aangesteld die zowel tijdens de ochtend- als de 
middagsessiess notuleerden. Zij kregen verder de opdracht aan het eind 
vann iedere zittingsdag hun verslagen met elkaar in overeenstemming 
brengenn en te ondertekenen. Zowel Coornhert als de predikanten 
kondenn nu tijdens, maar ook na afloop van de besprekingen beschikken 
overr een exemplaar van de acta. Het recht op publicatie bleef echter 
voorbehoudenn aan Oranje en de Staten.38 

Coornhertt had na afloop van zijn tweede dag op het Binnenhof 
nogg meer goed nieuws te melden aan zijn vrouw Neeltje. Het 
godsdienstgesprekk zou openbaar toegankelijk zijn, zoals Coornhert had 
bepleit,, en de commissarissen hadden hun taakomschrijving expliciet 
gemaakt.. Zij beschouwden zichzelf als rechters 'van't beleedt vande 
disputatie'.. Met andere woorden: zij bewaakten de voortgang van het 
debat,, maar onthielden zich van een oordeel over de inhoud. Juist in 
dezee 'beperking' zou overigens hun grote kracht gaan schuilen. Ook in 
financieell  opzicht boekte Coornhert winst. De kosten van de notaris die 
hemm ten dienste zou staan, werden door de Staten vergoed. Over een 
vergoedingg van verdere onkosten zouden de commissarissen nader 
sprekenn met de Staten.59 

Mett deze uitkomst van de preliminaire ronde van besprekingen 
wass in Den Haag een belangrijke hindernis genomen. Het 
meningsverschill  tussen de commissarissen en Coornhert toont aan dat 
hett aanstaande debat intense spanning opriep, met alle risico's voor de 
openbaree orde van dien, maar dat bleek de besprekingen nog net niet 
lamm te kunnen leggen. Het grote politiek-godsdienstige belang van het 

Coornhertt aan Cornelia Symonsdochter, 26 oktober 1583, in: Idem, Disputatie, 25-
26,, aldaar 25. 

Coornhertt zou voor de duur van het godsdienstgesprek de beschikking krijgen 
overr het enige exemplaar van de acta op voorwaarde dat hij hieruit niet zou kopiëren. 
Ibidem. . 

Ibidem. . 
Ibidem. . 
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godsdienstgesprekk had voorlopig het pleit gewonnen. Over inhoudelijke 
kwestiess werd voorafgaand aan het debat weinig of niet gedelibereerd. 
Coornhertt wilde alleen disputeren op basis van de Bijbel, zonder 
overigenss het citeren uit de geschriften van de kerkvaders of 'nieuwe' 
theologenn uit te sluiten.60 Dit stuitte niet op weerstand, noch bij de 
predikanten,, noch bij de commissarissen. Vij f jaar eerder had juist deze 
kwestiee tijdens het Leidse debat de gemoederen weten te verhitten.61 

Nietteminn hing het fiasco van het Leidse debat als een schaduw 
overr de besprekingen in Den Haag. In zijn memorie gaf Coornhert 
ondubbelzinnigg te verstaan dat hij zich in Den Haag niet de wet zou 
latenn voorschrijven zoals in Leiden was gebeurd, 'want sulcx gheen vrye, 
maarr een ghemuylbande disputatie, ja een inquisitie, soude wesen'. Met 
Saraviaa als opponent stond hij echter aan de vooravond van een 
andersoortigg debat dan in Leiden had plaatsgevonden. Het antagonisme 
vann destijds moest het veld ruimen, tot ontsteltenis van Coornhert. 
Saravia'ss bezweringsformules vonden in Den Haag bepaald geen gewillig 
oor. . 

Pertinentia Pertinentia 

I nn Den Haag was van meet af aan duidelijk geweest dat Saravia de 
besprekingenn zou gaan domineren. De predikant had zichzelf een 
ambitieuss doel gesteld en weigerde de controle over het debat uit handen 
tee geven. Om de gereformeerde kerk als publieke kerk gestalte te geven, 
zagg hij zich genoodzaakt twee successen te behalen. Ten eerste had hij 
zijnn aanval op de gewraakte Proeve van Coornhert staande te houden in 
hett licht van diens tegenargumenten. Ten tweede moest hij ervoor 
zorgenn dat deze woordenwisseling geen aanleiding zou geven tot een 
partijstrijdd waarbij Coornhert en de Catechismus als onverenigbare 
uiterstenn zouden gelden. 

Inn antwoord op zijn dubbele taakstelling, maakte Saravia zijn 
reputatiee van intelligent en verzoeningsgezind theoloog dubbel en dwars 
waar.. Hij benutte alle mogelijkheden die het godsdienstgesprek hem 
boodd om de beoogde toenadering tot Coornhert te presenteren als een 
kwestiee van pertinentia, van een correcte en ter zake doende wijze van 
disputeren.. Zijn uitgekiende strategie om door een 'pertinente' wijze van 

6(11 Coornhert, Denck-schrift, in: Idem, Disputatie, 20. 
611 Zie p. 143-144. 
bb""  Coornhert, Denck-schrift, in: Idem, Disputatie, 20. 
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argumenterenn de controverse als het ware weg te poetsen, plaatste 
Coornhertt voor de opgave Saravia's redeneertrant juist als 'impertinent' 
aann de kaak te stellen en te ontkrachten. Di t tilde de controverse op een 
hogerr plan, waarbij de structuur van het godsdienstgesprek tot inzet 
werdd van het debat. 

Dee vereiste orde van het debat, de zogenaamde pertinentia (gepastheid), 
berusttee op een reeks van vooronderstellingen die nauwelijks werden 
geëxpliciteerd.. Coornhert benoemde een aantal 'regels' voor het 
disputerenn in de memorie die als leidraad fungeerde bij de 
onderhandelingenn met de commissarissen. Deze voorschriften betroffen 
kwestiess van gedrag (T)en commissarisen te hooren uyt spreken') of 
vormm ('Ende en sullen gheene andere bewijsinghen treffen of ghelden, 
dann alleen die ghenomen sullen wesen uyt de canonijcke bybelsche 
schriften').633 Hiermee raakte Coornhert echter niet aan de kern van 
bovengenoemdee pertinentia. 

Dee structurering van het over en weer spreken was maar zeer ten 
delee een kwestie van vorm en vormelijkheid. Ieder argument diende ook 
naarr de inhoud 'passend' te zijn. Zolang de gevoerde argumentatie in 
overeenstemmingg was met de status quaestionis en zich richtte naar het 
voorafgaandee betoog van de tegenstander was pertinentia in de 
besprekingenn gewaarborgd. Dit had tamelijk rigide voorschriften tot 
gevolg,, die verband hielden met de vereisten van de logica of dialectica. 
Inn deze wetenschappelijke disciplines had zich in de loop der eeuwen een 
traditiee gevormd, die als gemeenschappelijk uitgangspunt kon dienen bij 
hett disputeren.64 De respondens mocht bijvoorbeeld zelf geen nieuwe 
bewijsvoeringg aandragen ter verdediging van zijn zaak, terwijl dit van de 
opponensopponens juist werd vereist. In de meeste gevallen was de scheiding tussen 
'pertinente'' en 'impertinente' argumentatie echter minder evident. Het 
voertt niet te ver pertinentia in sommige opzichten als subjectieve, zelfs 
intuïtievee norm te duiden. Wat voor de één gold als toepasselijk 
argument,, kon voor de ander gelden als een bewuste poging 'objectief 
vereistee bewijsvoering te ontduiken. Daarbij moet rekening worden 
gehoudenn met de mogelijkheid dat de colloquenten onuitgesproken 
'regels'' ten eigen bate probeerden te manipuleren. 

Dee commissarissen hielden zich verre van een oordeel inzake de 
pertinentiapertinentia van de argumenten die door Saravia en Coornhert te berde 

611 Coornhert, Denck-schrift, in: Idem, Disputatie, 19-20. 
644 G.R. Evans vraagt aandacht voor het voortdurende belang van deze traditie in de 
eerstee helft van de zestiende eeuw en spreekt over 'de duurzaamheid van het 
verfijndee stramien van de middeleeuwse logica'. Evans, Problems of authority, 87. 
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werdenn gebracht. Hun voornemen uitsluitend te oordelen over "t 
beleedt'' van het godsdienstgesprek betekende in de praktijk dat zij zich 
aDeenn bemoeiden met de opzet van het debat in de meest elementaire zin 
vann het woord. Zij bogen zich over de status quaestionis en bepaalden de 
volgordee van de sprekers. In hoeverre ook op inhoudelijk vlak volgens 
dee regels werd gespeeld, viel buiten hun competentie. Hoewel de 
principess van de pertinentia van de gevoerde argumentatie zeer wel op 
onpartijdigee wijze konden worden vastgesteld - er bestond immers tot 
opp grote hoogte consensus over de regels van het disputeren - durfden 
dee commissarissen zich in het geheel niet met dit aspect van het 
godsdienstgesprekk in te laten. Iedere uitspraak omtrent de praktische 
toepassingg van pertinentia-vootschriften raakte onwillekeurig aan de 
inhoudd van het debat en kon als partijdig worden uitgelegd. 

Bijj  tijd en wijl e wierp Saravia zich op als voorzitter van het debat. 
Meerr dan eens las hij Coornhert de les hoe op correcte wijze te 
disputeren.633 De deelnemers aan het godsdienstgesprek zagen zich 
inderdaadd genoodzaakt zelf op te treden als bewakers van de pertinentia in 
dee discussie. Al snel bleek in Den Haag sprake van grote onenigheid over 
dee orde van het debat. Bij gebrek aan een neutrale, gezaghebbende 
instantiee om duidelijkheid te verschaffen omtrent kwesties van pertinentia 
(enn om een einde te maken aan de doelbewuste pogingen van beide 
partijenn tot vertroebeling van het debat), duurde de verwarring alsmaar 
voort.. Iedere volgende poging tot een geordende gedachtewisseling ging 
mank,, totdat de commissarissen - op instigatie van Saravia - ingrepen en 
eenn nieuwe status quaestionis voorstelden. 

Coornhertt had reeds van tevoren zijn twijfels geuit over de 
mogelijkheidd in een mondeling treffen de nodige zorgvuldigheid in acht 
tee nemen. Een debat op papier bood zijns inziens meer garantie op een 
ordelijkk verloop: 'sonder impertinentia', 'rijpelijck' en 'cort'.66 In zijn 
memoriee pleitte hij er dan ook voor gesprekspauzes in te lassen wanneer 
éénn van de partijen moeite had onmiddellijk een reactie te formuleren. In 

655 Aan het slot van de derde dag van het debat sprak Saravia: 'Lieve Coornhert, het 
ghenee dat ick hier inne hebbe gedaan, en is niet ghebeurt omme u te bemoeyen met 
onnoodighee bewijsingen, maar omme ordentlijck te procederen. Nu so ist so, dat alle 
ordenn van wel gheregelde disputatien vereyscht, dat den disputeerder rekenschap 
gevenn sal van zijn assertien, want het gene dat den eenen claar ende onghetwijfelt is, 
iss eenen ander seer duyster ende onseker. Voorts wanneer de disputeerder dunckt, 
datt men hem negeert yet dat buyten allen twijfel staat, hv mach daar af rekenschap 
endee redenen eyschen vande respondent, so en heeft u L. geen oorsake haar te 
beclaghenn in dese sake'. Ibidem, 43. 
666 Coornhert aan de commissarissen van de Staten van Holland, 26 oktober 1583, in: 
Coornhert,, Disputatie, 23. 
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datt geval moest de colloquent op papier een samenvatting worden 
meegegevenn van de hangende kwestie. Uiterlijk de volgende dag - 20 
steldee Coornhert voor — moest een reactie in de vergadering zijn 
gebracht.. Coornhert suggereerde dat de predikanten hun zaak 'den mont 
vann een mensche' mogelijk niet zouden durven toevertrouwen. In dat 
gevall  zou het debat ook schriftelijk kunnen worden gevoerd door een 
uitwisselingg van stukken. Het heeft er alle schijn van dat Coornhert hier 
zijnn eigen bedenkingen probeerde toe te schuiven naar zijn 
tegenstanders.. Een schriftelijk debat kon volgens hem met grotere 
voorzichtigheidd worden gevoerd. Bovendien zouden de predikanten in 
datt geval de hulp in kunnen roepen van zoveel theologen als hun 
goeddunkte!!  Coornhert pochte en snoefde, maar koesterde ondertussen 
grotee reserves ten aanzien van het godsdienstgesprek.67 

Coornhertt was zich maar al te goed bewust van het kaliber 
theoloogg dat in de persoon van Saravia tegenover hem stond. Waar het 
eromm ging 'op 't pertinentelijcxst' te spreken, erkende Coornhert zijn 
meerderee in Saravia. Wie van ons beyden pertinentelijcxst ende 
dialectelijcxstt sal connen stellen sijn meeninghe, ick als ongheleerde ende 
onconstighh zijnde, soude u den plaets wijeken, ghemerekt ghy gheleerde 
luydenn zijt', stelde Coornhert al op de eerste dag vast.68 In zijn stem moet 
eenn merkwaardige mengeling van eerbied en ergernis hebben 
doorgeklonken.. Coornhert zal zich in dit opzicht inderdaad de mindere 
hebbenn gevoeld, maar tegelijkertijd buitte hij deze ongelijkheid uit met de 
voorr hem zo kenmerkende verbale behendigheid. Tegenover Saravia's 
technischee vaardigheden, erop gericht 'op 't pertinentelijcxst' te spreken, 
steldee Coornhert zijn streven 'op 't alder waarachtighste' te redeneren.69 

Dezee schijntegenstelling berustte op een sleetse karikatuur van de 
(middeleeuwse)) scholastieke logica, die alle voeling met de werkelijkheid 
zouu hebben verloren. Saravia's wijze van redeneren valt echter veeleer te 
kenmerkenn als vorm van 'humanistische' dialectica, waarbij het maken 
vann logische gevolgtrekkingen {ratiocinationes) in dienst kwam te staan van 
dee opbouw van een overtuigende argumentatie. 

Saravia'ss superieure 'geleerdheid' kon niet verhinderen dat 
Coornhertt de strategie van de predikant behoorlijk wist te dwarsbomen. 
Saraviaa stuurde aan op een schikking, terwijl Coornhert zich juist voor 
inlijvin gg door Saravia wilde behoeden. Zijn voortdurende pogingen tot 
polarisatiee ketsten echter af op de betoogtrant van Saravia. Diens 
argumentatiee stond in het teken van een verkleining van het gewicht van 

6161 Coornhert, Denck-schrifi, in: Idem, Disputatie, 20-21. 
Coornhert,, Disputatie, 34. 

699 Ibidem. 
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dee controverse en het 2oeken naar punten van overeenkomst met 
Coornhert.. De inzet van beide mannen verschilde hemelsbreed, hetgeen 
eenn fundamentele scheefgroei van de besprekingen tot gevolg had. Tot 
tweee keer toe grepen de commissarissen in. Op basis van het mandaat 
vann de Staten, waarin de commissarissen min of meer vrij spel werd 
gegeven,, stond het hun vrij te morrelen aan de status quaestionis van het 
debatt en de formele opzet van de besprekingen.70 De tussenkomst van 
dee commissarissen veroorzaakte twee belangrijke omslagpunten in het 
godsdienstgesprekk en maakt het mogelijk drie fasen te onderscheiden in 
dee besprekingen. Van 27 tot 29 oktober werd de openingsfase 
doorlopen,, waarin pertinentia als sleutelbegrip fungeerde. 

Dee protocollen van het Haagse godsdienstgesprek maken geen melding 
vann een formele opening van het debat. Voorafgaand aan het Leidse 
debatt vijf jaar eerder was de partijen verboden een zogenaamde 'prefatie' 
tee houden, omdat dergelijke voorwoorden gemakkelijk aanleiding 
kondenn geven tot onrust.71 Het heeft er alle schijn van dat de 
commissarissenn bij het Haagse debat eenzelfde overweging maakten. Op 
277 oktober werd om acht uur 's ochtends meteen een begin gemaakt met 
dee besprekingen. Over de status quaestionis of de opzet van de 
besprekingenn werd vooraf niets meegedeeld. Dit vormde geen 
belemmering,, vanwege de afspraken die reeds tijdens de 
voorbesprekingenn waren gemaakt. Saravia zou als opponens de Proeve van 
Coornhertt aanvechten. Dit traktaat telde 56 artikelen, die zich stuk voor 
stukk goed leenden als uitgangspunt voor het godsdienstgesprek.72 

Gezienn de opzet van de Proeve — immers een aanval op de 
Heidelbergsee Catechismus — lag het meer voor de hand dat Coornhert de 
roll  van opponens toebedeeld zou krijgen. De keuze van de commissarissen 
voorr Saravia werd direct ingegeven door de instructie van de Staten. In 
ditt stuk stond vermeld dat de predikanten van zins waren Coornhert de 
mondd te snoeren. Hiertoe hadden zij gelegenheid verzocht om bewijzen 
aann te voeren tegen 'het onvers tandt ende dwalingh die den voorn. 
Coornhartt in sijn voorsz. boecxken (= de Proeve, M.R.) is 

Inn de instructie van de Staten aan de commissarissen verluidde het: 'gevende [...] 
authoriteytt ende volkomen last, omme alsulcke ordre op de voorsz. 
T'samenspreeckingee te stellen gelijck syluyden bevinden sullen best te behooren'. 
NA ,, StvH, Res. 2 oktober 1583. 
711 Coornhert, \'atide Lejdtscbe disputatie, [21v]. 

""  Coornhert, Proeve. De interventie van de commissarissen op de zesde dag van het 
godsdienstgesprekk maakte duidelijk dat het voornemen de Proeve in haar geheel ter 
discussiee te stellen, ongewijzigd was gebleven. Coornhert, Disputatie, 55. 
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voorstellende'.733 De aanval gold hier als beste verdediging. Alleen als 
opponensopponens zou Saravia het debat kunnen sturen in een poging te 
voorkomenn dat de kloof tussen hem en Coornhert zich verder zou 
kunnenn verdiepen. 

Zodraa Saravia het woord nam, moet voor de aanwezigen in de 
raadzaall  duidelijk zijn geweest waarom de commissarissen zich hadden 
onthoudenn van een of andere formele bevestiging van de status quaestionis. 
Wanneerr zij het eerste artikel van de Proeve zouden hebben voorgelezen 
enn erkend als legitieme status, waren zij al te zeer op de zaken vooruit 
gelopen.. Saravia tekende namelijk bezwaar aan tegen de wijze waarop 
Coornhertt in het eerste artikel van de Proeve de Catechismus had 
aangehaald.. Vervolgens verklaarde hij de cruciale tegenstelling tussen de 
Catechismuss en de Proeve betreffende de (volkomen) heiliging van de 
gelovige,, die doorwerkte in alle artikelen van de Proeve en als 
uitgangspuntt had moeten dienen voor het godsdienstgesprek, tot 
vervallen.. Hier signaleerde Saravia in de eerste minuten van het debat 
reedss een ernstig geval van 'impertinentia'. Bor tekende in zijn verslag 
vann het godsdienstgesprek aan dat de predikant Coornhert op berispende 
toonn had toegesproken.74 

Dee steen des aanstoots betrof de korte inleiding op het eerste 
artikell  van de Proeve. Hier presenteerde zich voor Saravia een buitenkans 
omm Coornhert te ontmaskeren als onkundig en onbetrouwbaar. Saravia 
wildee maar al te graag laten zien - bravoure was ook hem zeker niet 
vreemdd - hoe gemakkelijk de argumentatie van Coornhert omver te 
halenn was. De Proeve kon, aldus Saravia, onmogelijk van toepassing zijn 
opp de Catechismus, omdat het traktaat was gebaseerd op een vraag die 
hijj  in de Catechismus niet kon terugvinden. Saravia hield het kort en 
eindigdee met het beleefde doch indringende verzoek aan Coornhert 'dat 
hyy hem toonen wil waar dese vraghe staat'.73 

Inderdaadd had Coornhert in de eerste druk van zijn Proeve de 
vijfdee vraag van de Catechismus, 'Cont ghy dit al volcomentlijck 
houden?',, naar eigen believen uitgebreid. Hij was gekomen tot een 
anderee formulering, namelijk 'of de gheloovighe menschen deur Godts 
ghenadee in Christo het ghebodt Christi vande liefde tot Gode ende 
sijnenn naasten hier connen volcomelijck onderhouden?'.76 De expliciete 
verwijzingg naar 'geloovighe menschen' en de toevoeging 'deur Gods 
genade',, had hij nodig geacht om niet een verkeerde indruk te wekken, 

733 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 2 oktober 1583. 
Bor,, Xeder/a/itsche oorloghen II , boek 18, 36r. 

55 Coornhert, Disputatie, 28. 
'66 Ibidem. 
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alss zou de mens ook zonder Christus tot gehoorzaamheid aan Gods 
gebodenn kunnen komen. Bovendien had hij zijn 'fout', na gelijkluidende 
kritiekk van Van der Laan, snel weten te herstellen. Coornhert reageerde 
korzeligg op de terechtwijzing van Saravia en deed op verontwaardigde 
toonn verslag van het handwerk dat hij destijds verrichtte om de eerste 
drukk van de Proeve te corrigeren door de gewraakte passage af te 
plakken.77 7 

Dezee kleine knieval van Coornhert (die immers zijn fout erkende) 
steldee Saravia nog niet tevreden. Hij borduurde op de kwestie voort en 
zettee alsmaar zwaarder geschut in. Coornhert mocht dan wel de 
formuleringg van de vijfde vraag van de Catechismus hebben gewijzigd, 
maarr de rest van zijn boekje bleef nog altijd van toepassing op de oude 
formulering.. In deze oude formulering was volgens Saravia gezinspeeld 
opp de gelovige en herboren mens, terwijl de vijfde vraag van de 
Catechismuss volgens hem 'te verstaan is vanden onherboren mensche'. 8 

Inn dat geval zou geen sprake kunnen zijn van een verschil van mening 
mett Coornhert, want ook Saravia betoogde dat onherborenen 
onmogelijkk de geboden Gods konden volbrengen. Hier wist Saravia een 
zwaktee in de argumentatie van de Proeve bloot te leggen, die aan 
Coornhertt zelf niet was ontgaan. Onder verwijzing naar vraag 60 en 114 
vann de Catechismus in de marge van de tekst, had Coornhert de 
noodzaakk ingezien zijn lezers te overtuigen dat de Catechismus ook 
uitsprakenn deed over herborenen, inclusief de vijfde vraag.79 

Coornhertt herhaalde dit pleidooi in debat met Saravia, maar deze 
wass hiervan weinig gecharmeerd. Geduldig legde hij Coornhert meer dan 
eenss uit dat de Catechismus als triptiek was opgebouwd en dat in het 
eerstee deel (waarvan de vijfde vraag onderdeel uitmaakte) de zondige, 
duss nog onherboren, mens werd besproken. Coornherts redenering 
moestt volgens hem gelden als 'gantsch impertinent'. Wanneer Coornhert 
zich,, zoals in de Proeve, richtte op de vijfde vraag van de Catechismus, 
dann kon volgens Saravia alleen sprake zijn van een debat over 
onherborenen.. 'De questie en is hier niet wat de Catechismus elders 
meent,, of wat wy daer van leeren, maer wat sy hier ter plaestse wil t 
segghen',, stelde Saravia ter ondersteuning van zijn 'technische' gelijk. Na 
éénn dag van disputeren, waarin sprake was geweest van een moeizame 
gedachtewisseling,, waren Coornhert en Saravia elkaar op dit punt niet 
naderr gekomen. De schade was aanzienlijk, want inmiddels was grote 

77 Ibidem, 28-29. 
88 Ibidem, 30. 

Coornhert,, Proeve, 9. 
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onduidelijkheidd ontstaan over de status quaestionis van het debat. Moest 
hett debat nu over onherborenen of juist over herborenen gaan?80 

Dee tweede dag van het godsdienstgesprek zou uitkomst bieden. 
Dee terreinverkenning op de ochtend- en middagzitting van de vorige dag 
hadd Saravia tot het inzicht gebracht dat alleen over herborenen een 
zinvoll  debat te voeren was. Dit betekende winst voor Coornhert, die 
immerss de herborenen op de agenda geplaatst wilde zien. Saravia boekte 
echterr het grootste succes. Waar de vorige dag nog sprake was van een 
debatt waarin de vraag naar de verhouding van de Proeve tot de 
Catechismuss voorop stond en zelfs de status van het debat moest helpen 
bepalen,, presenteerde Saravia deze zaken op de tweede dag als strikt 
gescheiden.. Coornhert ging hiermee akkoord 'omme hier nyet te 
schijnenn twistigh te zijn, omme de eere van dit incident'. Hij zei 'tot de 
principalee sake' te willen komen. Ter afsluiting formuleerde hij de nieuwe 
statuss precies zoals Saravia deze eerder onder woorden had gebracht: 'Of 
enee herboren mensche de gheboden Godes vander liefden in desen leven 
volcomentlijckk magh onderhouden, dan nyet'. Coornherts 'ja' stond 
hierbijj  tegenover Saravia's 'nee'. De antithese bleef weliswaar overeind, 
maarr de Catechismus was veilig buitenspel geplaatst. Formeel had deze 
statusstatus quaestionis immers niets meer met de vijfde vraag van de 
Catechismuss van doen.81 

Tochh kwam nog diezelfde dag de Catechismus wederom in het 
vizier.. Nu het debat zich verplaatste van de inleiding naar de hoofdtekst 
vann het eerste artikel van de Proeve  ̂ trad Saravia nogmaals naar voren als 
dee opponent die weigerde te opponeren. Naar aanleiding van de vijfde 
vraagg van de Catechismus had Saravia een dag tevoren te kennen 
gegevenn moeilijk met Coornhert van mening te kunnen verschillen 
omdatt ook Coornhert vond dat onherborenen de geboden Gods niet 
kondenn onderhouden. Dit herhaalde zich ten aanzien van het syllogisme 
vann Coornhert in het eerste artikel van diens Proeve. Saravia sprak zijn 
instemmingg uit met zowel de major, minor als de conclusie: 'All e wat 
inderr waerheit niet zwaer, maer licht is om te volbrengen, dat mach wel, 
iaa oock lichtelijck geschieden. Die geboden Christi [...] zijn niet zwaer, 
maerr licht om volbrengen. So blijct nu dat dit gebodt vande liefde niet 
alleenn niet onmogelijck, oock niet zwaer, maer licht is om te 
volbrengen'.822 Dit was geheel conform de Catechismus, aldus Saravia.83 

ww Coornhert, Disputatie, 30-33. 
!11 Ibidem, 33-34. 
""  Coornhert, Proeve, 10; Coornhert, Disputatie, 35-36. 

Ibidem,, 36. 
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Coornhertt liet zich niet gemakkelijk de wapens uit handen slaan. 
Stondd in de 114e vraag van de Catechismus niet te lezen dat het de 
herborenenn onmogelijk was de geboden Gods op volkomen wijze te 
onderhouden?? Saravia bracht nu een nuance aan in zijn redenering die 
hett debat een beslissende wending zou geven. In een geijkte distinguo-
argumentatie,, bracht hij een onderscheid aan tussen het onderhouden 
vann de geboden Gods en het volkomen onderhouden van diezelfde 
geboden.. 'Alsoo segghen wy dat dit nyet en sluyt, de kinderen Gods 
connenn dat gebodt der liefden licht doen, ergo sy connent volcomentlijck 
doen',, gaf Saravia te kennen. Op deze manier kon Saravia dus volledig 
instemmenn met het syllogisme van Coornhert zonder de Catechismus af 
tee vallen. Opnieuw was de Catechismus onaantastbaar gebleken voor 
Coornhertss (syllogistische) argumentatie.84 

Inn het verlengde van deze laatste redenering van Saravia stuitten 
dee partijen op de tweede middag van het godsdienstgesprek op een 
kwestiee die iedere verdere ontwikkeling van het debat zou stremmen. 
Vanaff  nu zouden zij alleen nog in de breedte hun meningsverschil 
kunnenn uitwerken. Hierbij bewogen Saravia en Coornhert zich 
voortdurendd in tegengestelde richting. Terwijl Saravia zo dicht mogelijk 
bijj  Coornherts syllogisme probeerde te blijven, hetgeen een bepaalde 
uitlegg van het begrip volkomen veronderstelde, wilde Coornhert juist 
tegenstrijdighedenn ipugnantid) aantonen in de argumentatie van Saravia. 
Hett debat spitste zich ondertussen steeds meer toe op het begrip 
volkomen:volkomen: wat betekende het om Gods geboden op een volkomen wijze te 
onderhouden? ? 

Saraviaa wist het debat met enig kunst- en vliegwerk in goede 
banenn te leiden en behield overwicht op Coornhert. Deze zag zich 
bijvoorbeeldd gedwongen een door hem ingebrachte vergelijkende 
redeneerwijzee te staken nadat Saravia de vergelijking in zijn tegendeel 
hadd doen omslaan.85 Verder stapte Saravia behendig heen over allerlei 
'nieuwe'' argumentatie van Coornhert, waarbij hij zich beriep op het 
pertinentia-piincipe*pertinentia-piincipe*66 Toch was Coornhert nog altijd een niet te 
onderschattenn gesprekspartner, die Saravia ertoe dwong zijn 
argumentatiee verder aan te scherpen. In reactie op de stelling van 
Coornhertt dat de predikant, waar het gehoorzaamheid aan Gods 
gebodenn betrof, met half werk genoegen nam, introduceerde Saravia een 

844 Ibidem. 
S33 Ibidem, 38, 40. 
866 Ibidem, 37-39. Ook Coornhert wist zich op dit principe te beroepen. Zie [39]: 
'Yrundtlijckee Saravia, ick hebbe daar veel dingen uyt u L. gehoort, ende wcynigh, ja 
nvett altoos vernomen, dat in't minste magh dienen, tot wederlegge van 'tghene by my 
hierr naast voor is geseydt'. 
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nieuw,, subtiel onderscheid. De werken van de mens bleven volgens hem 
onvolmaaktt naar grootte, maar konden wel degelijk volmaakt zijn naar 
hunn wezen, naar hun kwaliteit. 'So segghen wy dat de liefde Godes ende 
dess naasten volmaackt is, wanneer sy haer substantiële deelen heeft, dat 
iss wanneer sy louter ende ongheveynst is', concludeerde Saravia.87 Op 
grondd van dit zogenaamde ^/>#>/§#0-argument, waarin de ambivalente 
betekeniss van het begrip 'volkomen' werd uitgewerkt, hoopte Saravia 
opnieuww de controverse met Coornhert te temperen. Coornhert bleek 
hiervoorr niet ontvankelijk en ging geheel aan deze argumentatie voorbij. 

Dee besprekingen op de volgende dag, inmiddels de derde dag van 
hett debat, droegen weinig meer aan de inhoud van het debat bij. De 
wrevell  aan weerszijden nam toe naarmate beide partijen zich verder 
vastdraaidenn in hun eigen betoog. Coornhert had zichtbaar moeite zich 
tee schikken naar het keurslijf van het godsdienstgesprek. De toon van het 
debatt sloeg om toen hij besloot in te spelen op het publiek door een 
meerr dramatische voorstelling van zaken en minder onpersoonlijke 
redeneertrant.. Saravia zou de opvatting koesteren dat de gelovige God 
slechtss Voor een deel zijns herten' kon liefhebben. Waar bleef dan de 
anderee helft? Bij de duivel of Baal? En behoorde niet ieder mens zeker te 
wetenn 'of hy in Christus is dan niet'? Coornhert voerde nieuwe 
bijbelplaatsenn aan om zijn betoog te ondersteunen dat God op 
volmaaktee wijze moest worden gediend of anders niet. Saravia liet de 
woordenstroomm geduldig over zich heen komen en probeerde een 
terugkeerr naar de major van Coornherts syllogisme te forceren.88 Ook 
beklaagdee hij zich bij de commissarissen over Coornherts 'langhe redene' 
enn liet hij in het protocol aantekenen dat hij Coornherts overvloedige 
betoogg voorlopig onbeantwoord zou laten totdat zich een meer gelegen 
momentt zou aandienen.89 De major kwam weer op tafel, maar de 
ergerniss bleef. Zo wilde Coornhert geen bewijs hoeven aandragen voor 
'ss aken die so claar zijn in mijnen ooghen als den dagh', wat Saravia ertoe 
brachtt hem een lesje bij te brengen in het 'ordentlijck' disputeren.90 

Opp de valreep, kort voordat alle aanwezigen huiswaarts zouden 
keren,, bood Saravia een uitweg uit het debat, dat dreigde te ontaarden in 
eenn twist over pertinentia. De major van Coornhert, zoals gesteld in de 
Proeve,Proeve, was door Coornhert in Den Haag extra bekrachtigd met een 
bijbelplaatss uit de brief van Jacobus 2:10. Hier stond te lezen (in de 
woordenn van Saravia) dat 'wy ons nyet en moeten te vreden houden met 

877 Ibidem, 38. 
888 Ibidem, 40-42. 
899 Ibidem, 42. 
900 Ibidem, 42-43. 
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diee onderhoudinghe van een, twee, drie ofte vier vande gheboden Godts, 
wantt soo wie besondight aan een vande gheboden, werdt ghestraft als 
eenn overtreder des gantschen wets, de welcke volmaackte 
gherechtigheydtt vereyscht'.91 Voor herborenen lag de zaak anders, 
meendee Saravia. Zij waren immers bij machte 'omme in allen die 
ghebodenn Gods te wandelen', maar konden dit alleen nog niet 
Volcomentlijcken'' in de praktijk brengen. Saravia pleitte nu voor het 
toetsenn van de tekst uit Jacobus aan de situatie van herborenen: 'Men 
soudee moeten bewijsen eenen herboren mensche, levende in hoererye, 
moordadigheyt,, haet ende nijdt sijns naastens, ofte eenighe andere sonde 
tegenn de Wet Gods, vande welcke Paulus seght, dat die sulcx doen het 
rijckee Godts nyet besitten en sullen'. Gold voor hen ook dat één 
overtredingg van de wet Gods betekende dat zij in het geheel niet in staat 
moestenn worden geacht de wet Gods te onderhouden?92 Hiermee 
opendee Saravia de zoektocht naar een herboren, doch zondige gelovige. 
Hett vervolg van het debat zou uitwijzen dat hij er velen, velen zou weten 
tee vinden. 

Naa drie dagen van moeizaam disputeren, waarin bovendien een 
reekss kwesties was opgeschort, zagen de commissarissen nu hun kans 
schoonn het debat strakker aan te lijnen. Hun eerste interventie had 
ogenschijnlijkk weinig om het lijf , maar veranderde de koers van het 
godsdienstgesprekk ingrijpend. Bij hun aantreden op de vierde dag van de 
besprekingen,, maandag 31 oktober 1583, werd de partijen verzocht 'tot 
vercortingee van desen handel' in te stemmen met een direct 
vervolgbetoogg van Saravia.93 Deze had de vorige dag als laatste 
gesproken,, dus het was eigenlijk de beurt geweest aan Coornhert om te 
reageren.. De commissarissen achtten het echter van belang dat Saravia 
'soudee voort varen in 't bewijs, dat de geloovighe ofte herboren de 
gebodenn Godts wel connen onderhouden, hoewel nyet volcomentlijck'. 4 

Saraviaa kreeg de kans uit de bijbelse geschiedenis voorbeelden aan te 
dragenn van herborenen die leefden volgens de geboden Gods, maar 
nietteminn zondigden. Tot het einde van het debat toe zou Saravia deze 
wendingg in de besprekingen, van theorie naar (historische) praktijk, 
verdedigen.. Niet alleen kon hij er zelf zijn voordeel mee doen, ook 
meendee hij dat Coornhert zou kunnen profiteren. In plaats van 
ingewikkeldee argumentaties ter onderbouwing van zijn stelling dat de 
herborenee Gods geboden op volkomen wijze zou kunnen onderhouden, 

911 Ibidem, 43. 
""  Ibidem. 

933 Ibidem, 44. 
44 Ibidem. 
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hoefdee deze nu slechts een voorbeeld van een dergelijke herborene aan 
tee dragen! 

Watt waren de voordelen voor Saravia? Indien hij zijn nuancering 
vann Coornherts syllogisme voldoende kon ondersteunen met 
voorbeeldenn uit de Schrift, zou hij het fundament onder Coornherts 
ProeveProeve hebben weggehaald. De aantekening dat een volkomen 
gehoorzaamheidd aan de geboden Gods onmogelijk was, zou geen 
monsterlijkee vervorming van de ware leer blijken, maar een nuchtere en 
realistischee constatering die de betekenis van de wedergeboorte van de 
menss in Christus geenszins bagatelliseerde. Oók Saravia's herborenen 
onderhieldenn de Wet Gods, zij het niet op volkomen wijze. Er was dus 
geenn sprake van dat de Catechismus de gehoorzaamheid van de mens 
jegenss God voor uitgesloten hield, zoals Coornhert in zijn Proeve had 
verondersteld. . 

Vermoedelijkk vond de interventie van de commissarissen op 
adviess van Saravia plaats. De commissarissen waren zeer gewillig de 
voortgangg van het godsdienstgesprek te versoepelen, ten gunste van de 
predikanten,, nadat zij drie dagen hadden toegezien hoe het debat zich in 
allee richtingen vertakte. Een vraagstelling die aan de hand van de Schrift 
zouu kunnen worden opgelost, zoals Saravia had voorgesteld, bracht 
duidelijkheidd en daarmee wellicht een doorbraak in de besprekingen. 
Hierbijj  hielden de commissarissen echter onvoldoende rekening met het 
fundamentelee probleem dat de besprekingen in deze openingsfase in de 
greepp had gehouden: de voortdurende rolverwisseling tussen respondens 
enn opponens. Saravia was als opponent van start gegaan en had geprobeerd 
Coornhertt mee te voeren in een debat dat hem weinig vrijheid liet.95 Als 
respondentt was Coornhert gehouden aan het bewijzen van de 
oorspronkelijkee propositie, in dit geval het syllogisme uit het eerste 
artikell  van de Proeve. Coornhert bleek echter moeilijk in toom te houden. 
Deelss kan hier worden verwezen naar zijn weinig inschikkelijke natuur, 
deelss moet worden vastgesteld dat Coornhert niet meer vrijheid nam dan 
hemm door Saravia werd gegeven. 

Saravia'ss keuze voor de toepassing van zogenaamde distinguo-
argumentatie,, legde de onzekere rolverdeling tussen de gesprekspartners 
bloot.. Op zoek naar gemeenschappelijke uitgangspunten betuigde 
Saraviaa zoveel als mogelijk instemming met de argumentatie van 
Coornhert.. Deze instemming was steeds voorwaardelijk en afhankelijk 
vann nuanceringen die het debat verfijnden en strijdpunten steeds verder 
marginaliseerden.. In deze opzet pasten distinguo-argumenten zoals het 
onderscheidd dat Saravia aanbracht tussen verschillende betekenissen van 

33 Ibidem, 42, Saravia: 'Dat ick op u begheere dat ghv die major bewijsen suit'. 
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hett begrip 'volkomen'. Dit type argumentatie stoelde op een semantische 
analysee van de kernbegrippen in het debat en maakte oorspronkelijk 
onderdeell  uit van een verdedigingstactiek. 

Tenminste,, ^«/^//o-argumenten werden logischerwijze 
geïntroduceerdd door de verdedigende partij {respondent). In essentie gaf de 
respondensrespondens te kennen dat, op basis van één bepaalde duiding van een 
sleutelbegrip,, sprake kon zijn van overeenstemming tussen de partijen. 
Alduss zag de respondens kans zijn oorspronkelijke stellingname te 
handhavenn in het licht van de kritiek van zijn tegenstander. Deze 
tegenstanderr {opponens} zag zijn argumentatie als het ware verdampen. Nu 
wass — nog altijd volgens de gangbare theorie van het disputeren — de 
beurtt aan hem om het vuur terug te brengen in de discussie. Daartoe 
beschiktee hij over twee mogelijkheden. Hij kon het debat verleggen naar 
dee - eveneens geëxpliciteerde - alternatieve duiding van het onderhavige 
sleutelbegrip.. Op grond daarvan scheidden immers de wegen tussen de 
gesprekspartners.. Of hij kon eieren voor zijn geld kiezen en zijn aanval 
mett andersoortige argumentatie verder onderbouwen.96 

Datt dis/inguo-argamenten in het Haagse godsdienstgesprek een 
belangrijkee rol speelden, kan niet verbazen. Dit type argumentatie gold 
alss standaard voor het post-reformatorische/ neo-scholastieke debat en 
vondd vermoedelijk haar wortels in de middeleeuwse ars obligatoria. Deze 
lagg besloten in handboeken voor de logica en vertegenwoordigde een 
systematischh geheel van voorschriften voor het disputeren. De crux was 
dee opponens te 'winnen voor een standpunt dat in tegenspraak was met zijn 
oorspronkelijkee stellingname, waardoor zijn kritiek kwam te vervallen. 
Dee werkwijze van Saravia laat zich moeiteloos in deze opzet herkennen. 

Dee conclusie moet zijn dat Saravia door zijn specifieke wijze van 
argumenterenn Coornhert in de positie van opponens drong, die zich 
daartoee overigens gemakkelijk liet overhalen. Met de Proeve had 
Coornhertt immers als eerste de aanval geopend. Door zijn aanvankelijke 
positiee als respondens in praktische zin op te geven, maar in formele zin te 
behouden,, deed Saravia in Den Haag verwarring ontstaan. In het kader 
vann de distingM-atgumentatie stond het Coornhert als opponens vrij te 
zoekenn naar argumenten buiten het kader van de onmiddellijke 
gedachtewisseling.. Zijn formele positie als respondens liet dit echter niet 
toe;; als zodanig had hij 'slechts' te reageren op de argumenten van 
Saravia.. Geen wonder dat bij zulke ondoorzichtige verhoudingen het 
debatt onmogelijk kon varen op het kompas van de periinentia. 

66 Kenny, Pinborg, 'Medieval philosophical literature', 26-27. 
'' Ibidem. 
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Hett lukte Saravia niet Coornhert te winnen voor zijn poging de 
controversee uit de wereld te helpen door verschillende betekenissen te 
onderscheidenn van het begrip 'volkomen'. Coornhert meende dat Saravia 
zijnn stellingname niet kon staven zonder zelf in tegenstrijdigheden te 
geraken.. Hij achtte de redeneerwijze van Saravia logisch onhoudbaar. I J 
L.. spreect pngnantia ofte strijdige saken', stelde Coornhert zelfs letterlijk 
opp de tweede dag van de besprekingen.98 Meer succes kende Saravia's 
pogingg het debat los te koppelen van de Catechismus. Hierdoor 
verdweenn al op de eerste dag de angel uit het debat. De Catechismus 
stondd vanaf de eerste dag buiten schot, wat het politieke gewicht van het 
godsdienstgesprekk aanzienlijk verminderde. Saravia creëerde ruimte voor 
zichzelf,, nu een rondedans om de Catechismus overbodig was gemaakt 
enn ook hijzelf niet langer publieke verantwoording verplicht was aan 
dezee gereformeerde grondtekst. 

Inn hoeverre de 'herboren' mens de geboden Gods hier op aarde 
geheell  en al kon naleven, bleef in Den Haag als hoofdvraag gehandhaafd. 
Opp de agenda stond dus nog altijd de Proeve van Coornhert, zoveel is 
duidelijk.. Dit maakte voor Coornhert echter weinig goed. Hij meende 
verstriktt te zijn geraakt in een goed geregisseerde poging van Saravia om 
eenn debat over de Catechismus uit de weg te gaan. Hij verweet zijn 
tegenstanderr 'uytsluyping', hetgeen gold als doodzonde bij het 
disputeren.. Saravia's poging om in de tweede fase van het debat een 
nieuwee vraagstelling te introduceren, bevestigde de bange vermoedens 
vann Coornhert. De Catechismus was niet langer onderwerp van 
discussie. . 

Vermenigvuldiging g 

Inn de tweede fase van het Haagse godsdienstgesprek (maandag 31 
oktoberr en dinsdag 1 november 1583) kwam het failliet van het debat als 
strakk geordende gedachtewisseling snel dichterbij." Op deze vierde en 
vijfdee dag van de besprekingen voerden Saravia en Coornhert gemiddeld 
tweee keer per dag het woord. In de eerste fase van het debat hadden 
Saraviaa en Coornhert gemiddeld zes keer per dag de gelegenheid gehad 
eenn reactie te formuleren. Door deze vertraging verloor het 
godsdienstgesprekk aan levendigheid. Na twee dagen had zich van de 
sprekers,, de commissarissen en het publiek een grote moedeloosheid 

988 Coornhert, Disputatie, 38. 
999 Op zondag 30 oktober 1583 werd niet gedisputeerd. 
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meesterr gemaakt. Het aantal argumenten dat aan de orde was, dijde 
alsmaarr uit, terwijl geen enkele kwestie tot een bevredigende oplossing 
konn woren gebracht. 

Hett publiek moet zich in de loop van deze twee dagen hoe langer 
hoee meer buitengesloten hebben gevoeld. De eerste fase van het debat 
wass nog relatief overzichtelijk geweest, hoewel de onenigheid over de 
pertinentiapertinentia van het debat hier al voor onduidelijkheid, of op zijn minst 
gelaagdheidd in de argumentatie zorgde. In de tweede fase was echter 
sprakee van constante vermenigvuldiging van het aantal kwesties 
('multiplicatienn van verscheyden incidenten3) zonder dat aan de 
pertinentia-discussiepertinentia-discussie een einde kwam. Bovendien, waar het debat zich in 
dee eerste fase nog voornamelijk beriep op 'wetten' van het alledaagse 
taalgebruikk en 'gezond verstand'-logica, kregen de toehoorders vanaf de 
vierdee dag overwegend te maken met interpretatieverschillen van 
exegetischee aard. 

Eenn ware lawine van bijbelteksten stortte zich — door toedoen van 
Saraviaa — over de toehoorders uit. Het godsdienstgesprek minderde 
vaart,, naarmate een snel aanwassende veelheid aan argumenten de 
deelnemerss tot almaar uitvoeriger replieken dwong. Daarbij verdween 
hett beginpunt van het debat nagenoeg uit het zicht, en ging het overzicht 
verloren.. Herhaaldelijk klonk van weerszijden de roep om terugkeer tot 
dee Proeve, maar zowel Saravia als Coornhert weigerden in hun repliek 
afstandd te doen van hun streven naar volledigheid. Onderlinge wedijver 
stondd de voortgang van de besprekingen steeds meer in de weg. 'Of God 
gave,, lieve Coornhert, dat ick dese uwe replijcke mochte voorby gaan', 
sprakk Saravia tegen het einde van de vijfde dag, 'omme so tot de 
principaalstee questie te comen ende voort te varen inde handelinghe van 
uwenn boecke. Maar alsoo u L. nyet en heeft connen voorby gaan 
onbeantwoordtt 'tghene voor de noene by my is geseyt gheweest, veel 
minn can ick oock dese uwe replijcke onbeantwoordt laten'.100 Het publiek 
konn zich opmaken voor een nieuwe ronde van middelpuntvliedend 
debat. . 

Opp 31 oktober voerde Coornhert als eerste het woord. De acta openen 
mett de volgende, ietwat merkwaardige passage: 

NadienNadien domine Saravia tot vercortinge van desen handel tusscben u L . ende my, ten 

overstaanoverstaan van mijnen E. Eersamen Heeren commissarissen hier tegenwoordelijck 

bewilligbtbewilligbt is, dat u E. sonde voort varen in V bewijs, dat de gheloovighe ofte herboren de 

Coornhert,, Disputatie, 53. 
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ghebodengheboden Godts wel connen onderhouden, hoe wel nyet volcomentlijck, so verwachte ick 

nunu van ul^. de selfde bewijsinghe}M 

Coornhertt werd door de commissarissen geen keu2e gelaten: hij diende 
hett woord te geven aan Saravia opdat deze zijn oppositie kon vervolgen. 
Bijj  aanvang van deze tweede fase van het debat was de predikant nog 
optimistischh gestemd over de mogelijkheid schot te brengen in de 
besprekingen.. Hij had de commissarissen weten te overtuigen dat het 
nodigg was in het debat een nieuwe weg in te slaan. Het eerste ingrijpen 
vann de gevolmachtigden van de Staten was op 30 oktober een feit. 
Coornhertt werd te kennen gegeven dat Saravia de besprekingen op basis 
vann de Schrift zou voortzetten. " 

Nadatt Saravia'splan de campagne in de loop van de eerste drie dagen 
vann het debat schromelijk was gestrand, was enige bezinning over de 
gangg van zaken niet uitgebleven. Saravia had toegewerkt naar een 
minimalisering,, zelfs een neutralisering van de controverse, maar een 
dergelijkee uitkomst bleek tijdens de besprekingen al snel onhaalbaar. 
Coornhertt was niet van zijn koers af te brengen en iedere poging tot het 
slaann van een brug resulteerde in een grotere verwijdering — en groeiende 
irritatiee — tussen de partijen. Saravia wilde op deze vierde dag van de 
besprekingenn de eenvoud terugbrengen in het debat. De bijbelse 
geschiedeniss zoals verhaald in het Oude en Nieuwe Testament kon hem 
daarbijj  de helpende hand reiken. 

Saraviaa liet het theoretische debat over de mogelijkheid van een 
volkomenn gehoorzaamheid aan Gods geboden voorlopig links liggen om 
zichh te bekommeren om een aanzienlijk 'praktischer' probleem: waar 
vindd ik in de Schrift een voorbeeld van een volkomen zondeloze mens? 
Nergens,, zo stelde Saravia vol overtuiging.103 Hij meende dat zijn gelijk 
inn deze kwestie in één klap uitsluitsel gaf in de controverse over het 
eerstee artikel van de Proeve. Wanneer in de Bijbel geen enkel voorbeeld 
vann een volmaakte mens kon worden gevonden, was de noodzaak tot 
eenn debat over de menselijke potentie tot volmaaktheid immers nihil. 

Omm deze conclusie af te dwingen gooide Saravia maar liefst 
veertigg nieuwe bijbelplaatsen in de strijd. Op bijbelse grond wilde hij 
aantonenn dat een debat over de vraag of de mens Gods geboden op 
volkomenn wijze kon onderhouden, onzinnig was. In de gehele Schrift, 

1011 Ibidem, 44. 
1022 Ibidem, 73. 
10jj Ibidem, 44-45. Saravia: 'Wanneer wy willen sien op de alder-hevlighste mannen die 
onss voorghestelt zijn, wy sullen bevinden dat nyet tegenstaande haar vromichevt in 
hett gene datse na de wet Godts hebben ghedaan, nochtans hebben ghesondight.' 
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vann voor naar achteren, was volgens Saravia geen enkele herborene te 
vindenn die de Wet Gods volkomen wist na te leven. Vele voorbeelden 
passeerdenn de revue. Abraham, bijvoorbeeld, 'die een vader is der 
geloovigenn ende aider herboren kinderen Gods', dwong zijn echtgenote 
tott liegen. Zelfs de discipelen, die 'de gheboden Christi ghehouden 
hebben,, gelijck onse salighmaker selve getuyght met clare woorden', 
kendenn vele zwakheden zoals uit de 'evangelische historiën' viel op te 
maken.. Hier doelde Saravia onder andere op het verraad van Petrus. 
Kortom,, Saravia's conclusie kon niet anders luiden dan als volgt: *Wt alle 
desee schrifturen denck ie ghenoeghsamentüjck bewesen te hebben, dat 
dee herborene de gheboden Godts hebben volbracht, dat is te segghen 
(ommee alle aequivocatie ofte twijfelachtigheydt te vermijden) ghedaan, 
endee nochtans de selvige nyet volcomentlijck ghehouden.' 

Coornhertt was verre van overtuigd. Saravia's argumentatie deed 
volgenss hem niet terzake. De kwestie was immers niet na te gaan of er 
ooitt iemand was geweest die geheel en al volgens de geboden Gods had 
geleefd,, maar of het mogelijk was aldus te leven. Deze laatste vraag was 
volgenss Coornhert nog in het geheel niet beantwoord.105 Saravia week 
niett van zijn standpunt dat de nieuwe vraagstelling wel degelijk terzake 
deedd en in het verlengde lag van de besprekingen tot dan toe. 
Coornhertt schoof deze argumentatie resoluut terzijde. Zijn argumentatie 
bleekk voldoende dwingend om Saravia van koers te doen veranderen. 
Dezee liet zich zonder veel weerwoord meesleuren in een debat waarin 
zijnzijn veertig bijbelplaatsen zo goed als werden genegeerd. Saravia moet 
hebbenn gevreesd dat het uitblijven van een reactie van zijn kant op de 
vraagstellingg van Coornhert, zou worden geduid als zwaktebod. Nu was 
inn vervolg op het debat van de vorige dag nog slechts een herhaling van 
zettenn mogelijk. Het godsdienstgesprek keerde als het ware op zijn 
schredenn terug, waarbij Coornhert het initiatief (voor korte duur 
weliswaar)) naar zich toe trok. 

Zoalss ook in het Leidse godsdienstgesprek wist Coornhert op het 
juistee moment toe te slaan. Bondig bracht hij tegenover Saravia de 
'hooftsakee onser questie' onder woorden: 'Of yemant dit gebodt vander 
liefden,, onder de vierde vraghe begrepen, volcomentlijck mach 
onderhouden.. De Catechismus antwoort neen: dese neen staat u L. hier 
toee te bewijsen'.107 Het moet iedereen duidelijk zijn geweest dat de 
antithesee P/ü^e-Catechismus weer in ere was hersteld. Ook kwam naar 

1044 Ibidem, 44-47. 
1055 Ibidem, 47. 
1066 Ibidem, 51. 
1077 Ibidem, 47. 
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vorenn dat Coornhert zich bewust bleef van zijn formele positie als 
respondent.. Volgens de regels van het disputeren kon een respondent 
nooitt worden gevraagd zijn standpunt te bewijzen. De bewijsvoering van 
dee opponent vormde het uitgangspunt van het godsdienstgesprek. Alleen 
inn dit kader was het de respondent toegestaan tegenargumenten te 
formuleren.. Coornhert hield zich aan deze opzet en legde de bewijslast 
bijj  Saravia. Weliswaar introduceerde Coornhert in dit stadium van het 
debatt een nieuw syllogisme, maar hij verzekerde Saravia dat het hier ging 
omm 'mijn bewijs hier vooren verhaelt', in vervolg op de besprekingen van 
dee vorige dag.108 Saravia's 'nieuwe weg', als nooduitgang in het debat 
geïntroduceerd,, was door Coornhert met succes omgeleid. 

Saraviaa reageerde op karakteristieke wijze. Hij nam Coornhert 
windd uit de zeilen door wederom distinguo-argumentatie los te laten op 
dienss syllogistische argumentatie. Dit keer werd onder andere het begrip 
'sondelyckk werck' in verschillende betekenissen ontleed, waardoor 
Coornhertss (nu evident dubbelzinnige) argumentatie veel aan scherpte 
verloor.. Toch was er iets veranderd. Voorheen had Saravia zich 
bediendd van dfrj-//«g#ö-argumentatie om aan te tonen dat er eigenlijk geen 
sprakee was van een verschil van mening. Tenminste, dit verschil van 
meningg zou in de nuance zijn gelegen en alleen kunnen worden 
uitgedruktt in subtiele semantische analyses. In deze tweede fase van het 
debatt gaf Saravia aan dat weliswaar één bepaalde uitleg van Coornherts 
syllogismee de tegenstelling ongedaan kon maken, maar dat een andere 
interpretatiee wel degelijk tot een ontkennend standpunt aanleiding moest 
geven.. Hoewel hij nog altijd beide mogelijkheden openhield, was Saravia 
daarbijj  eerlijk genoeg toe te geven dat deze tweede lezing waarschijnlijk 
conformm Coornherts inzichten was.110 

Saraviaa maakte op nog een andere manier duidelijk dat hij berustte 
inn de strijdlustige houding van Coornhert. Wanneer de controverse niet 
uitt de weg kon worden gegaan, zat er niets anders op dan het conflict uit 
tee spelen. Saravia stutte zijn redeneringen in deze fase van de debat met 
bijbelplaatsen,, waardoor hij zijn standpunten meer dan voorheen met 
groteree autoriteit bekleedde. In de eerste fase van het debat waren enkele 
bijbelplaatsenn ter sprake gekomen, maar stonden zij in de gevoerde 
argumentatiee niet op zichzelf. Deze teksten ontleenden hun betekenis 
voornamelijkk aan de syllogistische structuur waarvan zij onderdeel 
uitmaakten.. Inmiddels was de gang van zaken omgekeerd. Bijbelteksten 
werdenn niet langer ondergeschikt gemaakt aan logische redeneervormen, 

1088 Ibidem, 48. 
1099 Ibidem, 49. 
1100 Ibidem. 



256 6 

maarr deze formele argumentatievorm ondersteunde nu bepaalde 
interpretatiess van de Schrift. Saravia wilde bewijzen 'met redenen ende 
uytt den text selve' en gaf aan een 'distinctie' te hanteren 'die wy nyet uyt 
onsenn hoofde en hebben verziert, maar uyt Johanne selve ghenomen'.111 

Di tt beroep op de autoriteit van de Schrift vergrootte het gewicht 
vann Saravia's argumentatie, maar verkleinde tegelijkertijd de speelruimte 
diee hij Coornhert nog kon gunnen. Deze deinsde niet terug voor de 
aanvall  en waagde het Saravia's exegetische vaardigheden in twijfel te 
trekken.. Saravia zou ongegrond Van't sonderling op het algemeen' 
redenerenn en had onvoldoende oog voor historische ontwikkeling, in dit 
gevall  de persoonlijke groei van Petrus.112 Coornhert redeneerde hier niet 
uitt de losse pols. Exegese stoelde volgens hem op een reeks van 
voorschriften.. Deze maakten het mogelijk om te komen tot geldige 
bewijsvoeringen,, door hem 'ratiocinationes' of 'collectien' genoemd. Het 
belangg van deze regels kon moeilijk worden overschat. Immers, zo stelde 
Coornhertt in 1589, 'alle gheschille in religions saken, is om die waarheydt 
vandee H. Schrifture ofte van de wtlegginge van dien; om t'eerste is 't 
niet,, 't is dan om de uytlegghinghe vande H. Schrift'.11 

Aann het einde van de vijfde dag van de besprekingen waren 
Saraviaa en Coornhert elkaar nog geen stap nader gekomen, alle 
exegetischee manoeuvres en complexe argumentatie ten spijt. De status 
quaestionisquaestionis van het debat had bij aanvang van het debat een scheidslijn 
bepaaldd die na vijf dagen nog volledig intact bleek. De Wet Christi 
vanderr liefde' was volgens Coornhert alleen op volkomen wijze te 
onderhouden.. Diegenen die deze volkomenheid niet konden opbrengen, 
onderhieldenn de geboden Gods niet half, maar in het geheel niet. Saravia 
zochtt keer op keer toenadering door de betekenis van het begrip 
'volkomen'' te nuanceren en voor meer dan één uitleg vatbaar te 
verklaren.. Coornhert legde deze 'differentien' echter resoluut naast zich 
neer.1144 Als gevolg verviel het debat in voortdurende herhaling. In het 
45stee artikel van het protocol verwees Coornhert in antwoord op Saravia 
expliciett naar het 20ste artikel terug. De tussenliggende 25 artikelen 
haddenn het godsdienstgesprek niet verder gebracht.115 De tweede 
interventiee van de commissarissen kwam na vij f dagen geen moment te 
vroeg. . 

1111 Ibidem, 53-54. 
1122 Ibidem, 47-48. 
1133 Coornhert, Hert-spieghel, 28r. Aan het einde van dit traktaat biedt Coornhert een 
overzichtt van de volgens hem meest belangrijke exegetische principes. Zie p. 46-49. 
1144 Coornhert, Disputatie, 51. 
1155 Ibidem, 53. 
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Saraviaa zou zich in het vervolg van het debat steeds minder 
gelegenn laten liggen aan Coornherts stijfkoppige weigering zich te voegen 
naarr de wijze waarop hij — met instemming van de commissarissen - de 
controversee tot een oplossing had willen brengen. Wanneer Coornhert 
niett te overtuigen viel, dan was er altijd nog het publiek. De gunst van 
hett volk telde voor Saravia zwaar. Gezien de grote weerklank van 
Coornhertss gedachtegoed was toenadering tot Coornhert een 
veelbelovende,, maar helaas onwerkbare strategie geweest. Saravia's 
stellingnamee had zich in deze tweede fase van het debat steeds scherper 
afgetekend.. Met bijbelse voorbeelden had hij willen tonen dat 
herborenenn in Christus, mensen met een oprecht geloof, niet vrij waren 
vann zonden. Di t betekende volgens hem niet dat deze herborenen de 
Wett Gods niet konden onderhouden. Hun onvolkomenheid moest niet 
wordenn geduid naar het wezen van hun gehoorzaamheid (deze was 
ongeveinsdd en werd met 'gheheelder herte' betracht), maar naar de 
grootte.1166 Of, zoals Saravia in antwoord op Coornherts laatste 
syllogismee stelde, de onvolkomen liefde van de mens tot God kan niet 
wordenn beschouwd als een 'gheheel quaat werck', hooguit als een 
'ghebreckelijck'' werk. 'So ontkennen wy dat soo wie sulck een sondelijck 
werckk doet (dat is, omme eygentlijck te spreken, gebreckelijck) daar inne 
nyett en doet dat hem van Godt bevolen is'.117 Met deze uitspraak kwam 
Saraviaa lijnrecht tegenover Coornhert te staan. In diens visie was het pas 
mogelijkk te spreken over gehoorzaamheid aan Gods geboden wanneer 
dezee gehoorzaamheid volmaakt was. 

Hoee verraadde zich nu de nieuwe koers van Saravia? In het begin 
vann het debat had Saravia gesteld dat de 'waarachtighe' liefde tot God 
niett bestond 'in woorden, maar inder daadt ende waarheydt'.118 Zijn 
pogingg deze gebrekkige liefde van de mens tot God te illustreren aan de 
handd van bijbelse figuren, zette deze woorden kracht bij. Nadat de 
partijenn drie dagen lang op weinig bezielende wijze besprekingen hadden 
gevoerd,, deed Saravia hiermee een vergeefse poging het abstracte gehalte 
inn de gedachtewisseling terug te brengen. Het godsdienstgesprek moest 
volgenss hem verband blijven houden met het leven van alledag. Juist in 
dezee oriëntatie op de praktijk van het Svel leven' school immers de grote 
aantrekkingskrachtt van de werken van Coornhert. In het protocol blijf t 
hett onderbelicht, maar Coornhert moet tijdens het debat veelvuldig 
hebbenn gesuggereerd dat Saravia en de zijnen dachten 'de wet Gods ons 
voorgesteltt te zijn, alleen omme onse sonden daar uyt te kennen, ende 

1166 Ibidem, 38-39. 
1177 Ibidem, 49. 
1188 Ibidem, 38-39. 
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nyett omme de selve te volbrenghen'.119 Coornhert had op deze manier 
willenn insinueren dat de gereformeerde leer moeilijk kon aanzetten tot 
goedd gedrag. Dit had Saravia in hoge mate geïrriteerd, des te meer omdat 
hijj  'dickwils' en 'ghenoeghsamelijck' te kennen had gegeven dat de 
goddelijkee geboden de mens niet in het minst waren gegeven ter 
naleving}naleving}10 10 

Saravia'ss gepikeerde reactie wijst er op dat hier een gevoelige 
kwestiee aan de orde was. Coornhert had het doen voorkomen alsof 
Saraviaa met zijn leer van de voortdurende menselijke onvolmaaktheid de 
gelovigee alle stimulans ontnam om naar het goede streven. Dit bracht het 
debatt op de rechtvaardigingsleer, het theologische leerstuk dat de 
zaligmakingg van de mens betrof. Vanaf de late middeleeuwen was in 
Europaa een debat gaande geweest in hoeverre de mens tot zijn eigen heil 
konn bijdragen. Dit debat was in de loop van de zestiende eeuw van 
karakterr veranderd. Dat de mens voor zijn zaligmaking geheel en al 
afhankelijkk was van de goddelijke genade, werd nu door weinige 
aanhangerss van de Reformatie meer betwist. De menselijke verdienste 
wass anathema verklaard. Echter, de praktische uitwerking van de 
menselijkee heiliging, waarin de werkzaamheid van de mens zelf moeilijk 
konn worden genegeerd, was nog altijd een theologisch mijnenveld. 

Inn de eerste en tweede fase van het Haagse godsdienstgesprek 
raaktenn Saravia en Coornhert slechts aan de oppervlakte van dit 
diepgravendee debat. In de derde fase zou de vraag naar de mogelijke 
volmaaktheidd van de mens worden gekoppeld aan het leerstuk van de 
menselijkee rechtvaardiging. Voordien stond de kwestie van de menselijke 
volmaaktheidd op zichzelf en was niet duidelijk dat zij slechts een 
onderdeell  vormde van een veel breder theologisch debat. Pas nadat de 
commissarissenn voor een tweede keer in de besprekingen ingrepen, 
waardoorr de opzet van het debat dit keer radicaal veranderde, 
openbaardenn zich de diepste drijfveren van Saravia en Coornhert. 

1,99 Ibidem, 55. 
120120 Ibidem. 
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Overtuigingskracht t 

T'volckk aanhoorde stillekens', schreef Coornhert op 10 november 
1583.. De2e uitspraak geldt als enige aanwijzing voor de houding van 
hett publiek tijdens de besprekingen, want de acta maken enkel en alleen 
meldingg van het gesprokene. De opmerking van Coornhert was echter 
verree van belangeloos. Hij bracht het stilzwijgen van het publiek in 
verbandd met een voorbeeldig optreden van zijn kant ('dit sprack ick inde 
pennee met sijnen behoeften ende slot-redenen') en redeneerde vanuit de 
gedachtee dat wie zwijgt, toestemt. De onuitgesproken steun van het 
publiekk plaatste hij vervolgens tegenover de onvrede van Saravia, die 
hemm in de rede zou zijn gevallen en zich bij de commissarissen over hem 
zouu hebben beklaagd.122 

Coornhertt presenteerde zichzelf graag als dienaar van het volk, als 
spreekbuiss van het volk zelfs. Wat hem werd misdaan krenkte evenzeer 
't'volck',, omdat Coornhert meende niet anders dan het algemene belang 
tee behartigen. Deze identificatie met een (overigens lastig te 
identificeren)) achterban, nam in de loop van het debat vastere vormen 
aan.. Zo stelde Coornhert dat het publiek zijn verontwaardiging deelde 
overr de weigering van de commissarissen toestemming te geven tot 
publicatiee van de acta van het debat. ' T volck verwonderde sich hier in', 
alduss Coornhert.123 Toch was de gunst van het publiek in dit 
godsdienstgesprekk verre van een uitgemaakte zaak. De rol van de 
aanwezigenn bij het debat was passief in de meest letterlijke zin van het 
woord.. Saravia en Coornhert hoopten beiden de 'passies' ofwel emoties 
vann de luisteraars te beroeren, opdat het publiek zou kunnen worden 
gewonnenn voor de ware christelijke leer. 

I nn de tweede helft van de zestiende eeuw vond binnen de retorica, 
mett name in de Duitstalige gebieden, een geleidelijke verschuiving plaats. 
Inn toenemende mate ging de aandacht uit naar de fase van de elocutio, de 
eigenlijkee voordracht van een betoog. Mede onder invloed van de 
'retorisering'' van de wetenschap van de dialectica, die zich in het 
bijzonderr toelegde op de stadia van de inventio en dispositio 
(achtereenvolgenss de vinding van argumenten en de structurering van 
eenn betoog), ontwikkelde de retorica zich tot een wetenschap van de 

1211 Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
73. . 
~~ Ibidem. 

Ibidem,, 72. 
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welsprekendheidd in toegepaste vorm. Hoe kreeg een redenaar zijn 
publiekk in beweging {movere)} De overtuigingskracht van zijn betoog was 
niett alleen gelegen in het intellectuele appel aan de luisteraar. De crux 
wass diens gevoel te raken. Idealiter bracht dit de luisteraar ertoe in zijn 
handelenn blijk te geven van zijn 'nieuwe' overtuiging. 

Hett publiek in Den Haag moest worden aangezet tot een 
christelijkee levenswandel, tot goede daden.125 In de derde en laatste fase 
vann het debat probeerden Saravia en Coornhert een zekere innerlijke 
beroeringg te bewerkstelligen onder het publiek. Daartoe bedienden zij 
zichh van kleurrijk taalgebruik en argumenten ad hominem, en speelden zij 
handigg in op gevoelige, emotioneel beladen thema's in het theologische 
debat.. Tijdens het debat werd voortdurend van register gewisseld. De 
belangrijkstee facetten van een betoog, in de retorica gedefinieerd als logos, 
ethosethos en pathos, werden ten volle uitgewerkt. Nu eens voerde het 
intellectuelee spel met argumenten de boventoon {logos), dan weer werd de 
integriteitt van de tegenstander in twijfel getrokken {ethos) of werd het 
publiekk bestookt met verlokkende woorden (pathos)}1^ 

Hoewell  dit samenspel van typen argumentatie ook kan worden 
teruggevondenn in de eerste en tweede fase van het godsdienstgesprek, 
wass sprake van een duidelijk cesuur bij de overgang naar de derde fase. 
Hett intellectuele steekspel van de eerste vijf dagen in Den Haag had het 
publiekk gaandeweg buitengesloten. Saravia had gehoopt Coornherts 
aanvall  op de gereformeerde leer af te wenden door de aanval zelf nietig 
tee verklaren. Wanneer iedere grond voor onenigheid ontbrak zou de 
controversee immers zijn afgedaan. Toen deze strategie jammerlijk 
afketstee op Coornherts weigering ook maar enige mate van 
inschikkelijkheidd aan de dag te leggen, besloot Saravia op de zesde dag 
vann de besprekingen de inhoudelijke confrontatie niet langer uit de weg 
tee gaan. Hierbij zag hij zich voor de uitdaging gesteld afstand te nemen 
tott Coornhert en tegelijkertijd, uit naam van de gereformeerde zaak, 
toenaderingg te zoeken tot diens gedachtegoed. Zonder schroom waagde 
Saraviaa zich aan een retorisch kunststukje van het soort waarop 
Coornhertt tot dan toe een patent had gehad. Hij moest een krachtige 
overtuigingg omzetten in onversneden overtuigingskracht. 

1244 Vickers, In defence of rhetoric, 281-286. 
1255 Di t publiek reikte verder dan de aanwezige toehoorders. De sprekers richtten zich 
evenzeerr tot de toekomstige lezers van het protocol. Saravia benoemde deze grote 
onzichtbaree groep toen hij tegen het einde van het debat zijn inbreng vol vertrouwen 
" tt oordeel des /ftnr.r'aanbevool. Coornhert, Disputatie, 102. 
1266 Vickers, In defence of rhetoric, 162-163. 
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Opp de zesde dag van de besprekingen vond opnieuw een kentering 
plaatss als gevolg van het ingrijpen van de commissarissen. Met deze 
interventiee op 2 november ging de derde fase van het godsdienstgesprek 
vann start. Met een onderbreking van bijna vier weken (van donderdag 3 
tott maandag 28 november) liepen de besprekingen door tot 1 december. 

Dee tweede interventie van de commissarissen legde het Vrije' 
debatt aan banden. De besprekingen tot dan toe ontbeerden een heldere 
structuur.. Verschillende kwesties Hepen door elkaar heen en betooglijnen 
raaktenn met elkaar verstrengeld. Bovendien was sprake van een 
cumulatievee werking van argumenten, zodat niet kon worden verhinderd 
datt het debat eindeloos uitdijde. De commissarissen kortwiekten het 
debatt door Coornhert en Saravia nog eenmaal toestemming te geven hun 
zegjee te doen. Met deze twee spreekbeurten zou een punt worden gezet 
achterr het debat zoals het tot nu toe was gevoerd. Ook was een beter 
overzichtt gewaarborgd, nu een reeks van bondig geformuleerde theses 
hett uitgangspunt vormde. De Proeve had niet als vanzelf een duidelijke 
vraagstellingg opgeworpen. Het debat omtrent het eerste artikel illustreert 
inn welk tempo het debat kon uitwaaieren over verschillende kwesties. 

Vanaff  woensdag 2 november kon niet langer vrijelij k worden 
gedisputeerdd op basis van de artikelen van Coornherts Proeve. De 
commissarissenn schreven voor dat Coornhert 'metten cortsten' de 
argumentenn uit zijn Proeve vervatte in een reeks van proposities. Voor 
zoverr uit het protocol valt op te maken, was het de bedoeling dat deze 
propositiess synchroon liepen met de artikelen van de Proeve. Iedere 
propositiee mocht uitsluitend worden gestaafd aan de hand van 
bijbelteksten.. Nadat Coornhert zijn theses met bijbehorende 
bijbelplaatsenn ten gehore zou hebben gebracht, was de beurt aan Saravia 
omm een weerwoord formuleren op alle theses afzonderlijk, eveneens 
uitsluitendd op basis van de Schrift. Ter afsluiting van het 
godsdienstgesprekk zouden nog een repliek en dupliek volgen van 
achtereenvolgenss Coornhert en Saravia.127 

Dee maatregelen van de commissarissen veroorzaakten een 
geïmproviseerdee terugkeer naar de oorspronkelijke instructie van de 
Statenn aan de commissarissen (16 september 1583). In deze opdracht 
stondd beschreven hoe Coornhert zou worden gehoord, of liever gezegd 
verhootd,verhootd, aan de hand van een reeks theses. Deze ondervraging werd 
expliciett in verband gebracht met de uitvoering van het plakkaat van 
1581.. De repressieve intentie van het Haagse 'gesprek' was met deze 
verwijzingg duidelijk. Met de tweede instructie van de commissarissen (2 

Coornhert,, Disputatie, 55. 
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oktoberr 1583) was deze opzet vervallen verklaard.128 Vanaf 2 november 
schiktee het debat zich weer naar het oude model. 

Toenn het godsdienstgesprek dreigde te verzanden, moet Saravia, 
inn samenspraak met de commissarissen, tot een strakkere organisatie van 
hett debat hebben besloten. Ook in het gepolariseerde debat dat volgde, 
verloorr Saravia zijn oorspronkelijke inzet echter niet uit het oog. Hij 
zettee zich fel af tegen Coornhert, maar sloeg tegelijkertijd een brug naar 
zijnzijn theologische denken. Gelovigen die zich tot Coornhert en zijn leer 
voeldenn aangesproken, beschouwde hij nog altijd als potentiële 
toekomstigee lidmaten van zijn kerk. De gereformeerde kerk moest — 
vanwegee haar publieke status - inspelen op de zorgen en preoccupaties 
vann deze gelovigen, in zoverre de gereformeerde leer dat tenminste 
toeliet. . 

Coornhertt voelde aan dat de tweede interventie van de 
predikantenn een belangrijke wending betekende in het debat. Hij tekende 
fell  protest aan. Volgens Coornhert betekenden de nieuwe maatregelen 
vann de commissarissen zelfs het einde van het godsdienstgesprek: het 
debatt zou veranderen in een 'predicatie', achtereenvolgens uitgesproken 
doorr Coornhert en Saravia.129 Het valt op dat Coornhert verder zweeg 
overr het feit dat Saravia als laatste het woord zou krijgen. Ook al had hij 
alss respondent in de besprekingen moeilijk anders kunnen verwachten, de 
mogelijkheidd slechts eenmaal te kunnen repliceren moet Coornhert toch 
dwarss hebben gezeten. Ook de uitsluiting van andere teksten dan de 
Bijbell  kritiseerde hij niet, hoewel dit voor hem nadelig was. Zijn Proeve 
hadd immers aan retorische kracht gewonnen dankzij citaten uit onder 
anderee het werk van Calvijn. In het debat zou hij het nu zonder deze 
tekstenn moeten stellen. 

Hett meest verwonderlijk is echter dat Coornhert het optreden van 
commissarissenn in algemene zin niet veroordeelde. Hun maatregelen 
beknottenn de toch al beperkte vrijheid van de disputanten en forceerden 
eenn uitkomst binnen een bepaald stramien. Dit alles gebeurde op gezag 
vann de Staten. Tijdens het Leidse godsdienstgesprek had de bemoeienis 
vann de commissarissen Coornhert ertoe gebracht de Staten openlijk van 
partijdigheidd te beschuldigen. Terugkijkend op het Haagse 
godsdienstgesprekk merkte hij slechts hij op: 'Oock hebben't de 
commissarissenn gheordonneert, dat ick al 'tgheen ick wilde soude aan een 
spreken,, ick was daar teghen, segghende dat de disputatie veranderen 

1288 Zie p. 212-225. 
129129 Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
73. . 
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soudee in een predicatie, men wildes doe nyet hooren'.130 Vanwege de 
reekss verbodsbepalingen die de Staten in de afgelopen jaren tegen hem 
hadd uitgevaardigd, durfde Coornhert de commissarissen niet langer 
openlijkk te kritiseren. Zelfs vergoelijkte hij hun optreden enigszins. 
Coornhertt betoogde weliswaar de bevelen van de commissarissen op te 
volgen,, maar in feite ten uitvoer te brengen wat Saravia aan de 
commissarissenn had verzocht.131 Hij maakte Saravia tot de kwade genius; 
dee partijdigheid van de commissarissen beschouwde hij als gegeven. 

Dee partijdigheid van de commissarissen was inderdaad evident. 
Hunn interventies waren in het voordeel van de predikanten. Op 30 
oktoberr kenden zij extra spreektijd toe aan Saravia; op 2 november 
forceerdenn zij een terugkeer naar de oorspronkelijke opzet van het debat, 
zoalss in de eerste instructie van de Staten verwoord. Daarmee dreigde 
hett godsdienstgesprek om te slaan in een ondervraging van Coornhert 
aann de hand van een aantal welomschreven theses. Gezien de bemoeienis 
vann de predikanten met de formulering van de instructie van de 
commissarissen,, ligt voor de hand dat zij een rol speelden bij de 
totstandkomingg van de interventies. Gezien de informele communicatie 
tussenn de predikanten en de commissarissen kan echter niet meer dan 
eenn sterk vermoeden worden uitgesproken dat de commissarissen in de 
besprekingenn ingrepen op verzoek of op advies van de predikanten. 

Mett het afkondigen van een nieuwe opzet van de besprekingen 
gingenn de commissarissen hun mandaat van de Staten niet te buiten. Het 
behoordee immers tot hun taak het debat in goede banen leiden. 
Coornhertt had tijdens de voorbesprekingen uitdrukkelijk de garantie 
gekregenn dat de beslissingsbevoegdheid van de commissarissen niet 
verderr reikte dan de formele aspecten van het godsdienstgesprek. Dit 
suggereerdee echter een grotere afzijdigheid dan praktisch mogelijk was. 
Dee keuze voor een bepaalde vorm van disputeren had een directe 
weerslagg op de inhoud van het debat, zoals met de twee interventies in 
Denn Haag is aangetoond. 

Dee wijze waarop de commissarissen hun interventies motiveerden 
gingg overigens iedere schijn van partijdigheid uit de weg. Onder 
verwijzingg naar de noodzaak tot verkorting van de besprekingen stelden 
dee commissarissen twee keer een nieuwe opzet van het debat voor. Op 
311 oktober verluidde het dat de commissarissen ingrepen vanwege de 
noodzaakk tot Vercortinge van desen handel'.132 Op 2 november 
handeldenn de commissarissen op basis van hun indruk dat de 'disputatie 

1300 Ibidem. 
1311 Ibidem. 
1322 Coornhert, Disputatie, 44. 
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langee soude mogen geraken te duyren, ende met groot tijt verlies nyet 
haastt werden gheeyndt'.133 Aldus handhaafden zij de schijn van 
onpartijdigheid,, die de Staten in godsdienstige aangelegenheden zo 
dierbaarr was. 

Dee interventie van de commissarissen op de zesde dag van het 
godsdienstgesprekk had de spanning tussen de partijen merkbaar 
opgedreven,, 's Ochtends voerden Coornhert en Saravia beiden nog 
eenmaall  het woord om het voorafgaande debat af te sluiten, zoals de 
commissarissenn hadden verordonneerd. Coornherts opvallend brutale 
opmerkingenn aan het adres van zijn tegenstander beloofden weinig goeds 
voorr het vervolg van de besprekingen. Saravia's bijbeluideg deed hij af 
alss een Verduysteringhe ende verwerringhe' van de Schrift die 'groove 
absurden'' met zich meebracht. Saravia's leer zou de gelovige voorts een 
radd voor ogen draaien. Doordat Saravia het onderscheid tussen zwakke 
enn sterke gelovigen ontkende, ontnam hij de gelovige iedere stimulans 
omm te groeien in zijn geloof, 'leggende cussentkens onder alle ellebogen 
endee vrede prekende daar geen vrede en was'. Als het aan Saravia lag, 
zouu een gelovige die slechts met 'halver ende hinckender herten' zijn 
Heerr wilde dienden, tevreden achterover kunnen leunen. Coornhert 
durfdee de gereformeerde leer zelfs als afgodendienst te bestempelen.134 

Saraviaa behield zijn kalmte en maakte Coornhert duidelijk hij hem 
niett met 'injurieuse woorden' van gelijke strekking wilde antwoorden. Op 
rustigee toon kwam hij terug op zijn standpunt dat 'jonghe kinderkens, so 
well  als de jongelingen ende oude mannen indifferentelijck uyt God 
geborenn zijnde, hebben moeten dit merckteecken der kinderen Gods, dat 
syy gheen sonden doen'. Christus eiste van hen echter geen volmaakt 
geloof.. Immers, 'het minste geloove genoeghsaam is, oprecht zijnde, 
ommee te vercrijgen het ghene wy vanden Heere in onsen noodt 
begheeren'.135 5 

Mett deze korte gedachtenwisseling werd nogmaals duidelijk hoe 
weinigg voortgang was geboekt in het voorafgaande debat. Aan de hand 
vann telkens andere bijbelteksten met bijbehorend exegetisch 
commentaar,, verkondigden Coornhert en Saravia steeds weer dezelfde 
standpuntenn en kwamen zij elkaar niet nader. 

Hett is een misverstand te denken dat het Haagse godsdienstgesprek 
eindigdee nadat alleen het eerste artikel van de Proeve was besproken. 

1333 Ibidem, 55. 
1344 Ibidem, 56. 
1355 Ibidem, 57-58. 
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Coornhertt bracht deze visie de wereld in. Na afloop van het debat 
hooptee hij met het argument dat het godsdienstgesprek nog verre van 
afgerondd was, heropening van het debat te verwezenlijken. Het leek hem 
afkeurenswaardigg een 'so hooghwichtighen handel [...] opten drempel, te 
weten,, op't eerste van 50 of 60 articulen te laten steken'.136 Deze 
discussiee achteraf heeft een scherp zicht op Coornherts strategie tijdens 
hett debat in de weg gestaan. 

Naa de tweede interventie van de commissarissen zag Coornhert 
zichh voor een keuze gesteld. Hij kon zich schikken naar een 
gespreksvormm 'nieuwe stijl' waarin zijn Proeve puntsgewijs zou worden 
doorlopen,, maar geen ruimte meer zou zijn voor uitvoerige 
argumentatie.. Het eerste artikel van de Proeve, bijvoorbeeld, zou volgens 
dee nieuwe voorschriften moeten worden gereduceerd tot het 
desbetreffendee syllogisme met ondersteunende bijbelteksten. Een andere 
mogelijkheidd voor Coornhert was de hem toegekende spreektijd in Den 
Haagg naar eigen believen in te vullen. Het publieke forum aldaar bood 
hemm een unieke kans zijn theologische stelüngname tegen de 
gereformeerdenn aan een groot publiek kenbaar te maken. Coornhert 
besloott inderdaad tot deze Vlucht naar voren' en presenteerde in 
anderhalvee dag een afgerond betoog. Het eerste artikel van de Proeve liet 
hijhij  daarbij ver achter zich. 

All  tegen het einde van de eerste dag verwachtte Coornhert een 
spreekverbod.. Tot zijn verbazing lieten de commissarissen hem toch de 
volgendee dag verder spreken.137 Blijkbaar huiverden de commissarissen 
voorr een spreekverbod. Coornhert hield tegenover hen vol dat hij niet 
moedwilligg de voorschriften van de commissarissen schond, maar dat 
sprakee moest zijn van een misverstand. Hadden de commissarissen hem 
niett zelf de opdracht gegeven dat hij 'teffens al soude segghen dat ick 
wilde,, tot bewijs van mijn eerste articule in mijn Proeve?138 De bedoeling 
vann de commissarissen was echter anders geweest. Zij wilden dat 
Coornhertt 'met den cortsten [...] alle 'tghene daar mede hy den 
Catechismumm wil wederlegghen' zou opdissen.139 Inderdaad was geen 
limiett gesteld aan het aantal bijbelplaatsen dat hij kon gebruiken ter 
ondersteuningg van zijn betoog, maar ook Coornhert wist dat een 
redevoeringg van anderhalve dag, waarin het gehele 
volmaakbaarheidsdebatt nog eens dunnetjes werd overgedaan, niet de 

1366 Ibidem, 104. 
lj 77 Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
IA. IA. 
1388 Ibidem, 73 
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bedoelingg was geweest. Ook zijn bewering dat deze 'gantsche rede op het 
eerstee artijcke [...] alleen gheloopen heeft', deed weinig recht aan de gang 
vann zaken in Den Haag.140 Saravia wist te melden dat Coornhert zelfs 
nogg had geciteerd uit één van zijn recente pamfletten, ter aanvulling van 
eenn veelheid van argumenten uit de Proeve.141 Coornhert mocht dan wel 
dee schijn ophouden een brave disputant te zijn, in werkelijkheid had hij 
opp eigen gezag afstand genomen van gemaakte afspraken. 

Tegenn de achtergrond van Coornherts grillige optreden tijdens het 
Leidsee debat, is zijn 'ontsnapping' aan de orde van het debat in Den 
Haagg weinig verrassend. Er is zelfs sprake van een opvallende parallel 
mett de gang van zaken in Leiden in 1578. Toen de commissarissen hem 
destijdss beperkende maatregelen oplegden, saboteerde Coornhert 
eveneenss de voortgang van de besprekingen. In een vlammend betoog 
brachtt hij zijn meest prangende kritiek op de gereformeerde kerk te 
berde.. Hiermee schond hij de afspraken die met betrekking tot het 
Leidsee godsdienstgesprek waren gemaakt. In Den Haag, vijf jaar later, 
pastee Coornhert dezelfde kunstgreep toe, op het moment dat de 
commissarissenn zijn beweegruimte te veel inperkten. Coornhert was 
nooitt van plan geweest zich op 2 november te schikken naar de wensen 
vann Saravia en de commissarissen. Hij moet zijn redevoering op de zesde 
enn zevende dag van het debat hebben beschouwd als slotbetoog. Zijn 
voornaamstee doel was daarbij het winnen van de gunst van het publiek. 

Omm aansluiting te vinden bij zijn toehoorders paste Coornhert zijn 
betoogtrantt aan. Ingewikkelde argumentatie ging hij uit de weg. Het 
publiekk kreeg niettemin een flinke portie theologie voorgeschoteld, maar 
alleenn de grote verbanden werden door Coornhert in kaart gebracht. Zijn 
betoogg was dan ook geen voorzichtige afweging van tegengestelde 
theologischee opvattingen. Evenmin steunde zijn bewijsvoering op erg 
genuanceerdee exegese. Integendeel, Coornhert appelleerde amper aan de 
kritischee vermogens van zijn publiek. Zijn overtuigingskracht was juist 
gelegenn in de eenvoud en vanzelfsprekendheid van zijn boodschap. Van 
dee toehoorders verlangde Coornhert alleen dat zij zich lieten meevoeren 
mett de stroom van bijbelteksten die hij hun voorlegde. 

Dezee teksten, door Coornhert bestempeld als 'clare ende naackte 
sententien'142,, ondersteunden een betoog dat het beste kan worden 
omschrevenn als één allesomvattend pleidooi voor de volmaakbaarheid 
vann de mens. Coornhert liet zijn toehoorders geen enkele ruimte meer de 

1400 Ibidem, 101. 
1411 Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
73.. Het gaat hier om het traktaat T rande ware onderdanicheyt des christen (1581). 
1422 Coornhert, Disputatie, 65. 
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potentiëlee 2ondeloosheid van de mens te ontkennen. Zoals in de Proeve 
maaktee hij deze volmaakbaarheidsidee tot noodzakelijke voorwaarde 
voorr het geloof in de almacht Gods en de verlossingsdood van Christus. 
Ontkenningg van het één, betekende automatisch ontkenning van het 
ander.. De lezers van de Proeve zagen zich reeds meegesleurd in een 
dwingendd betoog, niet in het minst vanwege de overstelpende 
hoeveelheidd argumenten. De toehoorders in Den Haag waren er getuige 
vann hoe Coornhert deze argumentatie in kort bestek verder doordreef. 
Zijnn perfectisme kwam op zichzelf te staan in een betoog dat in relatie 
tott het gehele debat rond de rechtvaardiging van de mens als eenzijdig 
moett worden beschouwd. Waar in de Proeve nog ruimte was voor de 
kanttekeningg dat zaligheid ook in het bereik lag van hen die als zondaars 
stierven,, leek Coornhert tijdens de besprekingen in Den Haag volledig te 
abstraherenn van de gelovige en zijn alledaagse worsteling met de wil tot 
hett goede en drang tot het kwade. 

Hoewell  de volmaaktheid van de mens slechts als mogelijkheid werd 
verondersteld,, fungeerde dit postulaat in het betoog van Coornhert 
zozeerr als sine qua non voor een evenwichtig theologisch denken en 
christelijkee levenswandel, dat niet de volmaakbaarheid maar de 
volmaaktheidd op de voorgrond kwam te staan. Aldus verabsoluteerde 
Coornhertt de tegenstelling russen hem en Saravia. Hij herinnerde zijn 
toehoorderss eraan dat de volmaaktheid binnen handbereik lag. Er hoefde 
geenn toverformule aan te pas te komen of 'een wonderdadighe macht, als 
off  een maeght soude baren'. De volmaaktheid was de mens 'in een 
machtt van Gode [...] toegheseydt, belooft, ende voorghe stelt'. Gods 
beloftenn vonden hun vervulling in de menselijke volmaaktheid, die door 
Coornhertt als 'tastbaar' resultaat van Christus' kruisdood werd 
beschreven.. *Wie daar leeft de rechtvaerdicheyt (nyet sijn eyghen, maar 
Christi)) die en sondicht nyet meer, ende volbrengt mitsdien 
volcomentlijckk dit gebodt Christi van der liefde, die omme ons sulcx te 
doenn werden, sich heeft laten hanghen aan den cruyce. So ist dan oock 
sijnn wille, die vermach dat, ende die volbrengt dat selve inden sijnen, 
sulcxx moghelijck gheloovende'.143 

Inn de loop van zijn betoog liet Coornhert steeds minder ruimte 
aann Saravia. Diens pleidooi voor een kwalitatieve duiding van het begrip 
'volmaakt',, in de zin van 'onbeveynsde ende oprechte ghehoorsaamheyt', 
kreegg in eerste instantie van Coornhert nog enig krediet.144 Al snel had 
hijj  deze zienswijze echter resoluut van tafel geveegd met een sneer naar 

Ibidem,, 66-67. 
1444 Ibidem, 60. 
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Saravia'ss 'volmaackte ghebreckelijcke ofte sondeüjcke liefde', 4 hetgeen 
inn zijn ogen een contradictio in terminis betrof. Coornhert gaf in zijn 
redevoeringg in steeds sterkere bewoordingen te kennen dat volmaaktheid 
voorr hem was gelegen in een staat van absolute zondeloosheid. Aldus 
namm hij steeds meer afstand van de visie van Saravia, waarin de herboren 
menss nog ruimte werd gelaten tot zondigen. Deze radicalisering in 
Coornhertss stellingname vergrootte het retorische effect van zijn betoog, 
maarr zou op de lange duur zijn positie juist verzwakken. Voorlopig, 
echter,, putte hij zoveel verbale kracht als mogelijk uit de beeldrijke 
bijbelsee taal die hem voorhanden was. 

Christus'' verlossingsdood stelde hij voor als een reiniging door "t 
reynee bloet des onbevleckten lammekens'.146 De heiliging van de mens 
doorr Gods genade was voor hem zeker geen halfslachtige 
reddingspoging.. God reinigde de mens 'van alle onse onreynigheden 
endee sonden, al waren die oock roodt als schaarlaken, sulcks dat sy wit 
sullenn wesen als witte wolle'.147 Volmaakheid en zuiverheid waren één en 
dezelfde.. 'Hoe can doch, daar God selve so reynight, de smette der 
sondenn [...] noch stadelijck blijven?', vroeg Coornhert zijn 
toehoorders.1488 Hij voerde zijn publiek een wereld binnen van absolute 
tegenstellingenn waarvan iedere gelovige deel uitmaakte. "Wie oock 
genesenn is waarlijck, nyet waanlijck of imputativelijck, door salvinghe 
van'tt dierbaar bloedt Christi, die en is nu nyet meer sieck of cranck, door 
dee sonde, de doodt, ja uyt hem is'.149 De gelovige was door God 
uitverkorenn 'ghelijckformigh te worden het evenbeelde sijns soons'. 
Voorr alle duidelijkheid voegde Coornhert hier aan toe: TDats nu niet ten 
halven,, of onvolcomelijck, want dat en waar gheen conformiteyt'.150 De 
menss kon 'metter daadt' de Wet Gods op volkomen wijze naleven, 
omdatt God, die 'ghetrou is ende almachtigh', dit de mens had 
opgedragen.. Coornhert wees in dit verband op Gods verbond met 
Mozes,, maar pochte nog 'hondert andere' bijbelteksten van gelijke 
strekkingg te kunnen aanslepen, indien nodig.151 

Niett alleen de zuiverheid van de mens stond in dit debat op het 
spel.. Coornhert verzekerde zijn toehoorders dat de vervulling van de 
beloftee van volmaaktheid aan de mens noodzakelijkerwijs moest worden 
verondersteldd ter bestendiging van de tegenstelling tussen God en de 

1455 Ibidem, 51. 
1466 Ibidem, 67. 
1477 Ibidem, 63. 
1488 Ibidem. 
1499 Ibidem, 66. 
1500 Ibidem, 65. 
1511 Ibidem, 64. 
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duivel.. Coornhert achtte het ondenkbaar dat God 'mette helft van sijnen 
geheelenn mensche soude vernoeghen, omme d'ander helft den satan te 
laten'.1522 De herboren mens kon niet anders dan 'reyn ende volmaackt' 
ofwell  zonder zonden zijn.133 Zo niet, dan zou het onderscheid tussen 
Godd en de duivel vervagen. Coornhert werkte deze argumentatie volledig 
uitt en het is moeilijk voorstelbaar dat dit zijn toehoorders onbewogen 
liet.. Nog moeilijker is het voor te stellen dat zij enige weerstand konden 
biedenn aan de opeenvolgende retorische vragen die Coornhert in zijn 
betoogg verwerkte: 

GodtGodt is rechtvaerdigh, de duyvel is onrechtvaerdigh. Wat ghemeynschap [...]  heeft de 
gherecbtigheytgherecbtigheyt met de ongherechtigheydt? Maer welck is de over-eencomste Christi met 
Belial?Belial? Neen, Christus en laat den duyvel neffens hem niet woonen noch blyven, veel 
minderminder heerschappen in sijnen rijcke van derghelovigher pielen. Gheen twee coninghen, 
maarmaar een coninck salder wesen [...]  heerschoppende over alle. Dits de coninck 
ChristusChristus Godt [...]. Ende dit is de beloofde David als een herder ende prince f...] 
diedie uyt si/n der nature soo luttel een wolf of satan beneven hem magh lijden als 'tlicht, 
datdat hy self is, de duysternisse. Soude dese glorieuse coninck si/n rijck, door sijnen 
bitterenbitteren doodt inghenomen, met den duyvel deelend54 

Dee volmaaktheid van de mens werd in de loop van Coornherts betoog 
vann theologisch concept — nauw verbonden met Gods almacht en 
Christus'' verlossingsdood - tot pijler van zijn christelijke leer. Wie nu nog 
dee volmaakbaarheid van de mens ontkende, plaatste zich in feite buiten 
hett christelijke geloof. T)at waar niet christelijck', stelde Coornhert. Op 
eenn welhaast terloopse wijze bracht Coornhert in zijn betoog de 
Heidelbergsee Catechismus opnieuw ter sprake. Nog geen tien keer 
verweess hij tijdens zijn redevoering naar dit leergeschrift, maar het effect 
wass — hoewel op een ingetogen 'wijze - vernietigend. De Catechismus 
ontkendee volgens Coornhert de volmaakbaarheid van de mens en hield 
staandee dat 'al onse beste wercken noch al 'tleven deur besmet souden 
sijnn met sonden'.155 Twee dagdelen lang had Coornhert het tegendeel 
betoogdd op basis van een zestigtal bijbelplaatsen. Door de Catechismus 
tussendoorr een aantal keer te noemen, herformuleerde hij in een 
handomdraaii  de fundamentele tegenstelling tussen Catechismus en 
Heiligee Schrift. Juist deze antithese had de Proeve in retorisch opzicht zo 
krachtigg gemaakt. 

1522 Ibidem, 62. 
1533 Ibidem, 64. 
1544 Ibidem, 62. 
1333 Ibidem, 64. 
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Tochh had van Coornhert meer vuurwerk verwacht mogen worden 
gezienn zijn felle uitlatingen over de Catechismus voordien. In de Proeve 
hadd hij onomwonden gesteld 'dat die selve Catechismus ene menschen 
leree is, een valsche lere is, ende ene so schadelijcke lere is, dat alle 
menschenn sich daer voor als voor dootlijck venijn der sielen, behooren te 
wachten'.1566 In vergelijking met vlammende woorden als deze, was 
Coornhertss kritiek op de Catechismus in Den Haag nogal nuchter en 
weinigg flamboyant. De beschuldiging dat de Catechismus een 
'menschenleere'' verkondigde, herhaalde hij slechts eenmaal.157 Deze 
ingetogenheidd kan voor een deel worden verklaard uit voorzichtigheid. 
Mett steun van de Staten was de Catechismus bezig aan een snelle 
opmars.. 'Inden gemeenen scholen', zoals Coornhert het uitdrukte, zou 
hett binnenkort verplicht worden gesteld de Catechismus te 
onderwijzen.1588 Voorzichtigheid was zeker geboden, maar Coornherts 
terughoudendheidd kwam toch voornamelijk voort uit zijn retorische 
strategiee in deze laatste fase van het debat. In de eerste plaats was 
Coornhertt er op uit de intellectuele status van de alom gerespecteerde 
theoloogg Saravia onderuit te halen. 

Inn zijn betoog leek Coornhert zich niet langer erg druk te maken 
omm de Catechismus. De aanval op de Catechismus, zoals in de Proeve 
neergelegd,, bood weliswaar nog altijd het raamwerk voor zijn 
argumentatie,, maar van een krachtige omverwerping van een 'verdorven' 
geschriftt was geen sprake meer. Natuurlijk is hier een verwijzing naar het 
voorafgaandee debat op zijn plaats. Hierin was de Catechismus al 
behoorlijkk naar de achtergrond gedrongen, naarmate het vraagstuk van 
dee menselijke volmaakbaarheid verder werd uitgesplitst in een reeks van 
deelvragen.. Ook deze kwesties liet Coornhert in zijn slotbetoog 
ongemoeid.. Coornhert nam de vrijheid om het publiek te bespelen met 
nieuwee argumenten die hij putte uit zijn Proeve. Coornhert wekte hierbij 
dee indruk van een zekere nonchalance, alsof de strijd reeds was 
gestreden.. De volmaakbaarheid van de mens, in één adem genoemd met 
dee almacht Gods en de verlossingsdood van Christus, sprak zijns inziens 
voorr zichzelf. De mstemming van zijn toehoorders nam hij dan ook 
voorr vanzelfsprekend aan. Ook de tegenstelling tussen zijn gedachtegoed 
enn de Catechismus hoefde niet meer te worden aangedikt. 

Coornhertt deed zijn lange betoog zelfs als tamelijk overbodig 
voorkomen,, ware het niet dat Saravia alsmaar weigerde diens ongelijk te 
erkennen.. Al in een eerder stadium van het debat had Coornhert zich 

1566 Coornhert, Proeve, 83. 
15// Coornhert, Disputatie, 63. 
1588 Coornhert, Proeve, 6. 
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beklaagdd over Saravia. Deze zou hem dwingen zich druk te maken over 
zakenn die 'soo notoir zijn over de gantsche Schrifture, dat het bestaan 
vann sulcx te bewijsen sotheyt ware'.159 In de laatste minuten van zijn 
betoogg tekende Coornhert de nodeloze cirkelgang van het debat voor 
zijnn toehoorders uit. Saravia had kort na de start van het 
godsdienstgesprekk ingestemd met het syllogisme in het tweede artikel 
vann Coornherts Proeve, maar was hiervan vervolgens afgeweken 'met die 
byghevoechdee woorden: Maar nyet volcomentlijck'.160 Hierop was een 
dagenlangee discussie gevolgd. Tegen het einde van de tweede fase van 
hett debat had Coornhert, naar eigen zeggen, nieuw bewijs aangedragen 
'inn sulcker voeghen dat u. L. 'tselve nyet en sullen mogen wederspreken, 
sonderr uwe eyghen woorden te wederspreken'.161 Ook dit had Saravia 
niett tot instemming kunnen brengen en wederom volgde een nieuwe 
gespreksronde.. Dit keer restte Coornhert niets anders te doen te 
'bewijsenn 'tgheen sijn selfs bewijs by sich heeft'.162 

Coornhertt wilde aantonen dat theologie geen kwestie was van 
geleerdheid,, maar van gezond verstand. Een geleerde theoloog als 
Saraviaa kon zelfs blind blijven voor de waarheid. Des te feller Coornhert 
inn zijn slotbetoog van leer was getrokken, des te minder vanzelfsprekend 
zouu zijn boodschap hebben geklonken in de oren van het publiek op 
wienss gezond verstand hij een beroep wilde doen. 

Volgenss de acta van het godsdienstgesprek rondde Coornhert op de 
ochtendd van donderdag 3 november zijn betoog af.163 Na de 
middagpauze,, die hij doorbracht ten huize van zijn bloedverwant Artus 
vann Brederode, keerde Coornhert echter niet meer naar het Binnenhof 
terug.1644 Een bode te paard had een brief gebracht van twee Haarlemse 
magistraten,, 'buyrluyden' van Coornhert, die hem in kennis wilden 
stellenn van de kritieke toestand waarin zijn vrouw die nacht had 

Coornhert,, Disputatie, 58. 
1600 Ibidem, 67. 
1611 Ibidem, 67-68. 
16'' Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
73. . 

Dee slotwoorden 'midts twelcken ick dese mijne redenen besluyte' wijzen op een 
afgerondd betoog. Coornhert, Disputatie, 68. 
1644 Coornhert en Van Brederode waren geparenteerd via de zus van Coornherts 
echtgenote.. Bonger, Leven en werk, 23-24; H.F.K. van Nierop, T 'an ridders tot regenten. 
DeDe Hollandse adel in de zestiende eeuw en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Amsterdam 
1990)) 158. 
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verkeerd.1655 Zij hadden haar in 'dootsnooden' aangetroffen en gaven met 
hunn brief aan Coornhert gehoor aan haar laatste wens nog eenmaal met 
haarr echtgenoot te spreken. Deze stuurde de brief onmiddellijk door aan 
dee raadsheren van de Hoge Raad met het verzoek om verlof. Per 
omgaandee stemden de commissarissen hierin toe. Coornhert vertrok nog 
diezelfdee dag naar Haarlem. Ook de predikanten en de afgezanten vanuit 
dee steden keerden naar huis terug. De besprekingen waren tot nader 
orderr opgeschort.166 

Hett abrupte vertrek uit Den Haag kwam Coornhert niet 
ongelegen.. De ziekte van zijn vrouw was voor hem veeleer een welkome 
aanleidingg om zich uit de voeten te maken. Met zijn lange betoog op 2 en 
33 november had hij het debat eigenlijk al vaarwel gezegd. Door zijn 
toedoenn veranderde het debat van een gestructureerde uitwisseling van 
argumentenn in een platform voor het verketteren van de tegenstander. 
Onherroepelijkk dringt zich de vergelijking op met de chaotische afloop 
vann het Leidse godsdienstgesprek in 1578. Weliswaar duidde Coornhert 
zijnn besluit tot vertrek uit Den Haag als overmacht, het moment van zijn 
vertrekk verschilde naar de omstandigheden van het debat maar weinig 
vann zijn aftocht uit Leiden.167 De onderbreking in de besprekingen werd 
pass achteraf formeel vastgelegd, nadat de partijen weer bij elkaar waren 
gekomen.. De griffiers besloten zich toen te beperken tot een korte, 
zakelijkee mededeling waarin zij de reden van Coornherts vertrek 
toelichtten,, zijn evidente bereidwilligheid om weer naar Den Haag te 
komenn onderstreepten en melding maakten van het besluit van de Staten 
dee besprekingen op 28 november te heropenen.168 

Vann een ordelijke gang van zaken, die op basis van de acta kan 
wordenn verondersteld, was echter geen sprake geweest. Op de voorlopig 
laatstee dag van de besprekingen, donderdag 3 november, was de 
spanningg tussen Coornhert en Saravia hoog opgelopen. Zowel 
Coornhertt als de commissarissen twijfelden of het nog tot een hervatting 
vann het godsdienstgesprek zou komen. Coornhert hield rekening met 
eenn 'stock int wiel'; de commissarissen — bij monde van Van Egmond 

1655 Op 15 september 1583 had Coornhert de ziekte van zijn vrouw reeds in een brief 
aann de Staten vermeld. Coornhert, Disputatie, 16-17. Pas op 6 november 1584 zou 
Neeltjee op 74-jarige leeftijd overlijden, Bonger, lieven en werk, 121. 

Coornhert,, Disputatie, 68. 
1677 Over de ziekte van Coornherts echtgenote zijn weinig gegevens voorhanden. Het 
iss dan ook ondoenlijk te speculeren over de noodzaak van Coornherts vertrek. 
Gezienn het feit dat Coornhert de ziekte van Neeltje al eerder in een brief aan de 
Statenn vermeldde, lijk t het mij uitgesloten dat hij zich bediende van een vals excuus 
enn de komst van de bode te paard had geënsceneerd. 

Coornhert,, Disputatie, 68. 



273 3 

vann der Nieuburgh — sloten niet uit dat zij nieuwe instructies zouden 
ontvangenn van de Staten, die het einde van het debat zouden 
bezegelen.1699 Een reconstructie van de gang van zaken tijdens en kort na 
Coornhertss krachtige en uitdagende betoog, laat zien dat dit pessimisme 
niett ongegrond was. De voortgang van het Haagse debat ontbeerde 
inmiddelss alle vanzelfsprekendheid. Belangrijker nog is de vaststelling dat 
bijj  Coornhert en de commissarissen, om verschillende redenen, de 
animoo tot verder disputeren tot een minimum was geslonken. Waar 
Coornhertt zich weinig meer gelegen liet liggen aan gemaakte afspraken, 
kozenn de commissarissen voor afzijdigheid. Wederom was het aan de 
predikantenn om de disputatie voort te stuwen. 

Aann de hand van een drietal brieven van Coornherts hand kunnen 
dee onderlinge verhoudingen tussen Coornhert, de predikanten en de 
commissarissenn in deze roerige fase van het godsdienstgesprek worden 
gereconstrueerd.1700 Kort na zijn vertrek uit Den Haag schreef Coornhert 
eenn brief aan achtereenvolgens zijn goede vriend Van Egmond van der 
Nieuburghh (commissaris van de Staten bij het godsdienstgesprek), zijn 
broerr Frans Coornhert en een onbekende vriend. Natuurlijk geeft 
Coornhertt in deze brieven een partijdige visie op de gang van zaken in 
Denn Haag. Toch ontstaat in hoofdlijnen een beeld dat aannemelijk is en 
(deels)) kan worden getoetst aan de acta die als onpartijdig moeten 
wordenn beschouwd. 

Coornhertt had in Den Haag — voorlopig — het laatste woord gehad. Dat 
hadd hij graag zo gehouden. Zoals tegen het einde van het Leidse 
godsdienstgesprek,, verkeerde Coornhert na zijn Haagse 'slotbetoog' in 
eenn overwinningsstemming. 'Sy zijn al onder de voet', sprak hij over de 
predikanten.1711 Zijn triomfalisme klinkt onverminderd door in zijn 
opvattingg dat, ongeacht het verdere verloop van het godsdienstgesprek, 
zijnzijn naam in Den Haag reeds was gezuiverd. 'Hoe't is, de Heere heeft my 
daarr te purge (soo't schijnt) willen stellen, ende den volcke doen sien 
endee hooren, dat ick nyet en ben sulcken rasenden hondt ende 
godtloosenn mensch, als my de gedeformeerden in ghedeformeert hebben 
mett achterclap by den volcke, dat veel al een afkeer neemt van sulcke 

1699 Van Egmond van der Nieuburgh aan Coornhert, 5 november 1583, in: Coornhert, 
Disputatie,Disputatie, 69; Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, 
Disputatie,Disputatie, 74. 
1700 Deze brieven zijn toegevoegd aan het postuum verschenen verslag van het 
godsdienstgesprek.. Ibidem, 68-74. 
17ii Coornhert aan Frans Coornhert, 8 november 1583, in: Coornhert, Disptufatie, 71. 
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luyden'.. ~ Op deze woorden, in een brief aan een anonieme vriend, 
volgdee dan ook geen fel pleidooi voor heropening van het debat. 
Coornhertt speelde met de gedachte naar Den Haag terug te keren 
wanneerr zijn vrouw zou zijn overleden, maar formuleerde dit voornemen 
mett weinig geestdrift.173 In een brief aan zijn broer Frans repte hij een 
paarr dagen eerder met geen woord over een mogelijke terugkeer.174 

Coornhertt beschouwde het al dan niet voortzetten van het 
godsdienstgesprekk als een zaak van de commissarissen. Wat zijn 'weder-
komste'' aanging, schreef hij hen op de dag na zijn vertrek uit Den Haag: 
'Stellee ick sulcx in handen van U.E. die my bereyt sullen vinden tot haar 
E.. beschrijvinge aldaar weder te verschijnen'.173 Coornhert had geen idee 
hoee lang de ziekte van zijn vrouw hem nog in Haarlem zou ophouden. 
Vandaarr dat hij het aan de commissarissen overliet een nieuwe datum te 
bepalen.. 'Verwacht desselvens beschrijven wanneer't den selven (= de 
commissarissen,, M.R.) sal ghelieven, alwaar't oock morghen'.176 

Coornhertt gaf alle initiatief uit handen, terwijl hij tegelijkertijd verklaarde 
datt het debat hem zeer 'ter herten' ging. Voor een man als Coornhert 
wass dit een zeer ongebruikelijke houding. Coornhert wilde zich graag 
presenterenn als een man die bereid was het sterfbed van zijn vrouw te 
verlatenn uit loyaliteit aan de Staten, zelfs omwille van een 
godsdienstgesprekk op eigen kosten.177 Of deze bereidheid ooit nog in 
praktijkk hoefde te worden gebracht, kon hem inmiddels echter weinig 
meerr schelen. 

Dee manier waarop Coornhert uit Den Haag was vertrokken, kan 
ditt beeld bevestigen. In de acta staat aangetekend dat Coornhert in de 
middagg niet zelf terugkeerde om zijn gedwongen vertrek uit Den Haag te 
melden.. Natuurlijk was er haast geboden bij zijn terugkeer naar Haarlem. 
Tochh is het op zijn minst merkwaardig dat hij Van Brederode het 
verzoekk om verlof liet overbrengen aan de commissarissen, terwijl hij 
zelff  nog binnen de poorten van de stad verbleef en ook die middag 
hoogstpersoonlijkk in de raadzaal werd verwacht. Coornhert meende zich 
openlijkk te kunnen distantiëren van het godsdienstgesprek. Of vreesde 

~~ Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
74. . 

Ibidem. . 
Coornhertt aan Frans Coornhert, 8 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 70-

71. . 
Coornhertt aan de commissarissen van de Staten van Holland, 3 november 1583, 

in:: Coornhert, Disputatie, 68. 
1766 Ibidem, 69. 

Coornhertt aan Van Egmond van der Nieuburgh, 3 november 1583, in: Coornhert, 
Disputatie,Disputatie, 68-69. 
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hijj  wellicht dat de commissarissen hem ter plaatse zouden vasthouden 
wanneerr hij die middag in eigen persoon zou verschijnen? Voortzetting 
vann het debat was voor Coornhert in ieder geval weinig zinvol meer en 
liefstt had hij met zijn 'slotbetoog' het laatste woord behouden. 

Saraviaa en de overige predikanten dachten hier heel anders over. 
Tott twee keer toe hadden zij in het voorafgaande debat de 
commissarissenn gemaand tot ingrijpen. Het optreden van Coornhert 
dwongg dan ook een derde interventie van de commissarissen af. Het 
debatt zou ruim drie weken na de schorsing worden voortgezet met een 
langee spreekbeurt van Saravia. Hiermee werd afgeweken van de 
vernieuwdee opzet van het godsdienstgesprek, zoals de commissarissen 
dezee eerder hadden gepland. Immers, de bedoeling was geweest dat 
Coornhertt eerst alle artikelen van zijn Proeve in kort bestek zou langsgaan 
enn van argumenten zou voorzien. Saravia kwam nu voortijdig met een 
weerwoordd op Coornherts betoog. Wat ging aan deze herbezinning op 
hett godsdienstgesprek vooraf? 

Coornhertt verhaalde in zijn brieven aan zijn broer Frans en een 
anoniemee vriend hoe de spanningen in Den Haag opliepen naarmate hij 
inn zijn betoog de predikanten verder in de hoek dreef. Saravia zou hem 
herhaaldelijkk in de rede zijn gevallen en zich hebben beklaagd over diens 
lanckheyt'' en Veelheyt vande texten'. De predikant moet zich in het 
bijzonderr aangesproken hebben gevoeld, en verder in het nauw gedreven 
zijn,, door Coornherts suggestie dat hij de almacht Gods zou hebben 
miskend.. Ook de overige predikanten voelden haarfijn aan dat 
Coornhertt had gesproken over kernpunten van de christelijke leer 'rechts 
off  sy sulcx loochenden'.178 De valse verontwaardiging die Coornhert in 
reactiee op deze kritiek uitsprak, had de provocatieve toonzetting van zijn 
optredenn tot een nieuw hoogtepunt gebracht: 

TonrechtTonrecht beclaaghdy my, seyde ick, van lanckheyt, die self begheert hebt, oock 

hebbenhebben 't de commissarisen gheordonneert, dat ick al 'tgheen ick wilde soude aan een 

spreken,spreken, ick was daar teghen, segghende: dat de disputatie veranderen soude in een 

predicatie,predicatie, men wildes doe nyet hooren, ick doe dat ghy begeerde. Ende dat de 

commissarissencommissarissen ordonneerden, magh ick daaraan misdoen?179 

Coornhertt verdraaide moedwillig de intentie van commissarissen. Deze 
haddenn inderdaad bepaald dat Coornhert in één moeite door alle 
artikelenn van de Proeve op basis van de Schrift van argumenten zou 

1788 Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
73-74. . 
1799 Ibidem, 73. 
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voorzien.. Hiermee bedoelden zij vaart te brengen in de besprekingen en 
eenn puntig debat te bewerkstelligen. Dit stond haaks op het voornemen 
vann Coornhert, die de retorische potentie van het debat ten volle wilde 
benutten.. Zijn uitvoerige betoog naar aanleiding van het eerste artikel 
vann de Proeve moet dan ook worden beschouwd als een poging om het 
debatt naar eigen hand te zetten. Het bleek een geslaagde poging die de 
commissarissenn de regie over het debat ontnam. 

Naa afloop van zijn lange betoog had Coornhert zich heer en 
meesterr gewaand over het debat. De kritiek van de predikanten op zijn 
breedsprakigheidd kon hij gemakkelijk duiden als een poging hem de 
mondd te snoeren. De commissarissen hadden immers van tevoren geen 
grenss gesteld aan het aantal te hanteren argumenten. Coornhert, die nu 
dee loop van het debat scheen te dicteren, draaide de rollen om en 
ageerdee tegen de machinaties van de predikanten: 'Ende wacht van u 
mijnn partye gheen wet, hoe veele texten ie sal ghebruyeken'. Een 
vluchtigee blik op de Proeve, waarin elk artikel in kort bestek van 
argumentatiee wordt voorzien, maakt niettemin duidelijk hoezeer 
Coornhertt met zijn uitvoerige betoog over de schreef was gegaan. 

Dee aanvaring tussen Coornhert en Saravia had tot een 
spoedberaadd van de commissarissen geleid op de ochtend van 3 
november.. De voortgang van het debat was onzeker. Toch kwamen de 
commissarissenn niet tussenbeide, noch stelden zij strengere eisen aan 
Coornhertss wijze van argumenteren. Coornhert zelf had die ochtend een 
verbodd van de commissarissen verwacht, maar kon tot zijn verbazing 
vrijui tt verder spreken.181 Het is niet ondenkbaar dat Coornhert in zijn 
brievenn een eventuele reprimande van de commissarissen verzweeg. 
Echter,, het gegeven dat hij die ochtend urenlang verder kon spreken in 
dezelfdee trant als de vorige dag, zonder ingrijpen van de commissarissen, 
maaktt duidelijk dat de commissarissen volhardden in hun rol van 
onpartijdigee 'bewakers' van het debat. Di t kwam voort uit hun 
overtuigingg dat alleen een (schijnbaar) eerlijk debat kon leiden tot een 
onomstredenn uitkomst die de positie van de gereformeerde kerk ten 
goedee kwam. 

Tegelijkertijdd kan de afzijdigheid van de commissarissen worden 
verklaardd uit de wijze waarop Coornhert het debat in zijn greep hield. Hij 
zaaidee verwarring door de maatregelen van de commissarissen 
voorafgaandd aan zijn betoog van een geheel eigen uitleg te voorzien. Op 
welkee wijze de commissarissen zich ook op hun bepalingen zouden 
hebbenn beroepen, een controversiële stellingname konden zij daarbij niet 

100 Ibidem, 74. 
Ibidem. . 
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meerr uit de weg gaan. Ook Coornherts bewering dat hij in zijn betoog 
alleenn het eerste artikel van de Proeve had aangeroerd, zou niet zonder 
verderr gevolg blijven. Volgens de bepalingen van de commissarissen 
bleeff  Coornhert nu aan zet. De andere artikelen moesten immers nog 
aann bod komen alvorens Sara via het woord zou krijgen. De verwarring 
moett dan ook compleet zijn geweest toen Coornhert tegen het einde van 
dee ochtend een punt zette achter een betoog waarin hij zich overduidelijk 
hadd bediend van argumenten die het eerste artikel van de Proeve te buiten 
gingen.. Hij was klaar om naar huis te gaan, terwijl tegelijkertijd de 
voortgangg van het debat volledig van hem afhing. Een meer riante 
machtspositiee had hij zich niet kunnen wensen. 

Uitt de brieven van Coornhert valt niet op te maken welk vervolg 
vann de besprekingen hij zelf voor ogen had gehad, kort voor de 
middagpauzee waarin hem de slechte toestand van zijn vrouw werd 
medegedeeld.. Uit de warrige toestand die Coornhert in zijn brieven 
beschrijft,, rijst het beeld van een patstelling. Hoewel hij klaarblijkelijk 
wass uitgesproken en zijn betoog had afgesloten met een venijnige 
recapitulatiee van het debat, was het in ieder geval niet vanzelfsprekend 
geweestt dat Saravia nu reeds tot zijn repliek zou overgaan. De 
predikantenn hadden zich om deze reden genoodzaakt gezien een speciaal 
verzoekk in te dienen bij de commissarissen. Zij 'begheerden rijdt om al 
mijnn segghen te beantwoorden', aldus Coornhert.182 De predikanten 
haddenn niet willen afwachten tot Coornhert nog meer schade zou 
aanrichtenn in een volgend betoog. 

Saraviaa en de zijnen hadden de commissarissen voor een dilemma 
geplaatst.. Wanneer zij het verzoek van de predikanten inwilligden, was 
eenn strak geordend debat voorlopig van de baan. Het was immers de 
bedoelingg geweest dat Coornhert eerst systematisch alle punten van de 
ProeveProeve doorliep. Afwijzin g van het verzoek betekende echter een nieuwe 
kanss voor Coornhert om, niet gehinderd door enige afspraak met de 
commissarissen,, zijn visie te verkondigen. Coornhert had graag gezien 
datt de predikanten per direct de gelegenheid hadden gekregen tot een 
weerwoord183,, maar de commissarissen hadden hun bedenkingen. Zij 
wildenn iedere schijn van partijdigheid vermijden. Bovendien vreesden zij 
voorr een godsdienstgesprek dat de dialoog zou mijden in plaats van 
bevorderen.. De commissarissen vroegen de predikanten hoeveel tijd zij 
nodigg dachten te hebben voor hun weerwoord. Volgens Coornhert 

""  Ibidem. 

Hieruitt blijk t eens te meer dat 2ijn betoog een afgerond geheel had gevormd en 
niett moet worden geduid als toelichting op het eerste artikel van de Proeve. 
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blevenn Saravia en de zijnen het antwoord schuldig. T)at wisten sy noch 
nyet',, schamperde hij in zijn brieven.184 

Coornhertss vertrek uit Den Haag had een voorlopig einde 
gemaaktt aan de verwarring. De onrust rond het godsdienstgesprek 
duurdee echter voort. Coornhert meldde zijn broer Frans dat de 
predikantenn hun laster tegen hem voortzetten: TSJoch schamen sich de 
ghereformeerdenn nyet te verzieren ick en weet nyet wat'. 3 Zoals na het 
Leidsee debat zullen de predikanten erop hebben gezinspeeld dat 
Coornhertss vertrek als teken van zwakte moest worden beschouwd. Het 
tijdstipp van zijn vertrek, nadat hij in weerwil van alle voorschriften zijn 
meningg had verkondigd en een krachtig betoog volledig had afgerond, 
zall  voeding hebben gegeven aan deze beeldvorming. 

Hett valt niet meer na te gaan in hoeverre Coornhert de 
predikantenn terecht van laster beschuldigde. Zelf schuwde hij trouwens 
hett lasteren niet. Evenmin valt te reconstrueren langs welke weg tot 
hervattingg van de besprekingen werd besloten. Op 15 november werd 
Coornhertt van dit besluit op de hoogte gebracht. In een briefje 'ter 
ordonnantie'' van de Hoge Raad werd hij opgeroepen om op zondag 27 
novemberr zijn intrek te nemen in een Haagse herberg. De volgende 
ochtendd zou het debat weer van start gaan. Ook de gecommitteerden 
vann de steden hadden een oproep ontvangen, zo werd Coornhert 
meegedeeld.1866 Voor de predikanten gold dat klaarblijkelijk niet. Di t wijst 
eropp dat in overleg met de predikanten tot hervatting van het 
godsdienstgesprekk moet zijn besloten. Het zal Coornhert niet hebben 
verbaasd.. Voorlopig kon hij met voldoening terugkijken op een geslaagd 
optredenn in Den Haag; de predikanten daarentegen hadden nog een 
langee weg te gaan. 

Dee commissarissen wilden het godsdienstgesprek voortzetten 'na 
behooren,, sonder des te blijven in ghebreke'.187 Als hun echter één ding 
duidelijkk moet zijn geworden in het voorafgaande debat, dan betrof dat 
juistt de moeilijkheid dat een godsdienstgesprek geen vanzelfsprekende 
ordeningg kende. Keer op keer hadden de commissarissen hun planning 
moetenn bijstellen. Dit gebeurde steeds op aandringen van de predikanten 
enn op de wijze die Saravia voorstond, maar de noodzaak tot aanpassing 
kwamm uit de moeizame gang van het debat zelf voort. De crisis na afloop 
vann Coornherts betoog dwong de commissarissen opnieuw tot 

1844 Coornhert aan een anonieme vriend, 10 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 
74. . 
1855 Coornhert aan Frans Coornhert, 8 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 71. 
1866 De Hoge Raad aan Coornhert, 15 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 74. 
1877 Ibidem. 
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interventie,, hoe weinig zij ook voelden voor actieve bemoeienis met het 
debat.. Ook nu kwamen zij tegemoet aan de eisen van de predikanten. 

Inn een tweede brief aan zijn broer Frans deed Coornhert verslag 
vann de besprekingen die aan de doorstart van het godsdienstgesprek 
voorafgingen.1888 Hij noemde dit besloten overleg met de voltallige groep 
commissarissenn een 'camerspel'. Er was veel te winnen én te verliezen. 
Beidee partijen zetten dan ook hoog in en binnen de kortste keren laaide 
hett conflict tussen Coornhert en de predikanten weer op. Deze laatsten 
blekenn op voorhand verzekerd van de mogelijkheid als eerste het woord 
tee voeren. Sara via had zijn uitvoerige weerwoord aan Coornhert al klaar 
liggen.. Toch maakte de predikant zich nog zorgen. Coornhert wachtte 
immerss de mogelijkheid zijn repliek te presenteren en mogelijk zou hij 
zijnn eerdere betoog nog weten te overtreffen in retorische slagkracht. 
Saraviaa legde de commissarissen de zaak voor als een praktisch 
probleem.. Hij vreesde dat het godsdienstgesprek hopeloos lang zou 
durenn met een uitvoerige repliek van Coornhert en, daarop volgend, een 
minstenss zo uitvoerige dupliek van de predikanten. Hierop stelden de 
commissarissenn voor dat Coornhert op iedere 'sake' die Saravia zou 
aansnijdenn maar één argument in het verweer zou mogen brengen. Het 
verbondd tussen commissarissen en predikanten, dat Coornhert al lang 
vermoedde,, had hiermee in zijn ogen definitief gestalte gekregen en hij 
reageerdee furieus. 'So ben ick ghemuylbant', riep Coornhert de 
commissarissenn toe.189 Het aloude verwijt, een echo uit Leiden, klonk nu 
inn Den Haag. 

Dee samenwerking tussen commissarissen en predikanten kan 
wordenn beschouwd als doelbewuste strategie tegen Coornhert. Deze 
kwamm voort uit een gedeelde zorg, te weten de noodzaak het 
godsdienstgesprekk tot een einde te brengen. Hiermee is geen willekeurig 
eindee bedoeld, maar een formeel einde, dat door alle partijen als zodanig 
zouu worden geaccepteerd. De uitkomst van het godsdienstgesprek zou 
dee zaak van de predikanten en de Staten dienen wanneer de legitimatie 
vann de publieke kerk als onbetwist kon worden gepresenteerd. Daartoe 
moestt eerst hoor en wederhoor een kans krijgen, waarop een repliek en 
dupliekk volgden. Om de controverse tussen Coornhert en de 
predikantenn te kunnen beslechten, moest dit vierledige debat bovendien 
dee gehele Proeve behelzen. Met minder konden de predikanten, een ook 
dee Staten, geen genoegen nemen zolang zij vasthielden aan hun 

1888 Coornhert aan Frans Coornhert, [2 december 1583], in: Coornhert, Disputatie, 102-
103. . 
1800 Ibidem, 102. 
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doelstellingg de publieke kerk als universeel christelijke kerk voor het 
voetlichtt te brengen. 

Nuu Coornhert openlijk te kennen gaf indien nodig wel liondert 
argumenten'' te gaan gebruiken in zijn repliek, leek dit einddoel verder 
wegg dan ooit. In een laatste reddingspoging veranderden de 
commissarissenn nog eenmaal de opzet van het debat. Hun voorstel 
luiddee per artikel van de Proeve zowel Coornhert als Saravia eenmaal aan 
hett woord te laten. De repliek en de dupliek zouden dan op een later 
tijdstipp in het openbaar worden voorgedragen. Op deze manier zou het 
debatt beperkt in omvang kunnen blijven. Coornhert tekende wederom 
bezwaarr aan, want 'wie sal inden Haghe willen blijven legghen wachten 
sess of acht dagen, om een replijc of duplijc te hooren?'. Hij vreesde dat 
hett godsdienstgesprek halverwege zou blijven steken. Alleen wanneer 
allee acta ook in druk zouden verschijnen, wilde Coornhert instemmen 
mett het nieuwste plan. De commissarissen beriepen zich vervolgens op 
dee instructie van de Staten, die hen niet de bevoegdheid gaf hierover te 
beslissen.. Coornherts tegenwerping dat de Oranje in Delft verbleef en de 
Statenn in Den Haag, bracht de commissarissen niet op andere 
gedachten.190 0 

Eenn snelle afwikkeling van het godsdienstgesprek leek inmiddels 
uitgesloten,, waardoor voor de predikanten Saravia's betoog in reactie op 
Coornhertt van cruciale betekenis werd. Het was immers nog maar de 
vraagg of het debat na dit betoog verder doorgang zou vinden, gezien 
Coornhertss weerspannige houding jegens de commissarissen en zijn 
onwill  mee te werken aan de spoedige voortgang van de besprekingen. 
Saraviaa had in eerste instantie met het godsdienstgesprek beoogd het 
tumultt rond de Proeve te bezweren door middel van een schikking met 
Coornhert.. In de loop van het debat raakte deze doelstelling uit het zicht. 
Dee tweede interventie van de commissarissen had de besprekingen een 
structuurr opgelegd die met name de antithese uit de verf zou doen 
komen.. Coornherts polariserende betoog, tenslotte, maakte iedere 
gedachtee aan een modus vivendi tussen de partijen illusoir. Saravia restte na 
hett optreden van Coornhert nog één mogelijkheid om deze te vangen 
mett argumentatie die uitsteeg boven de partijstrijd. Hij zou pogen de 
universelee geldingskracht van de gereformeerde leer te bevestigen door 
zijnn theologische opvattingen in een 'Coornhertiaans' jasje voor het 
voetlichtt te brengen. 

Saraviaa voerde vanaf maandag 28 november vier dagen lang het woord, 
zonderr onderbreking. Zijn lange betoog kende vele geledingen. Saravia 

Ibidem,, 102-103. 
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kaatstee een aantal van Coornherts beschuldigingen terug en bediende 
2ichh van vertrouwde methoden als het bestempelen van Coornhert als 
amateurr in theologische zaken. Zijn grootste retorische succes betrof de 
wijzee waarop hij de onevenwichtigheid in het voorafgaande betoog van 
Coornhertt zichtbaar maakte en ten eigen bate inzette. 

Inn zijn betoog positioneerde Saravia zich als de geleerde theoloog. 
Aann deze status ondeende hij een groot deel van zijn autoriteit. 
Coornhertt had tientallen bijbelplaatsen weten aan te slepen ter 
ondersteuningg van zijn betoog. Saravia overtrof hem met groot gemak. 
Ruimm 120 bijbelplaatsen passeerden de revue in zijn uitvoerige betoog. 
Impliciett beriep hij zich voortdurend op zijn academische achtergrond. 
Zoo liet hij zich keer op keer laatdunkend uit over de kwaliteit van 
Coornhertss exegese en argumentatie in het algemeen. Diens argumenten 
betiteldee hij als 'blaeu' (= onbetekenend). Zij waren het amper waardig 
omm weerlegd te worden. Ook met Coornherts bijbelcommentaar had 
Saraviaa weinig op. T>aaromme zijn dit nyet dan blaeuwe glosen, die ghy 
uytt u hooft verziert omme de clare woorden ons Heeren eenen 
vreemdenn sin te geven, de welck wy nyet weten, dat oyt van eenigh 
schribentt op sulcker wijse uytgeleydt zijn, als ghy hier doet.'191 Met deze 
woordenn maakte Saravia duidelijk dat Coornherts bijbeluideg geen enkel 
raakvlakk had met de theologische traditie en derhalve ook geen gezag 
bezat. . 

Daarnaastt suggereerde Saravia dat Coornhert zich onvoldoende 
bewustt was van de grondregels van de bijbelexegese en bovendien 
onvoldoendee oog had voor de kwaliteit van de bijbelvertalingen die hij 
hanteerde.. Saravia tekende bezwaar aan tegen Coornherts kritiek dat hij 
slechtss één bijbelplaats had aangedragen tot bewijs van één van zijn 
stellingen.. Coornhert had geprobeerd 'de autoriteyt van die plaatse te 
krencken,, als of dat van meerder auctoriteyt ware, 'twelck in meer 
plaatsenn bevonden wort, daar nochtans een clare spreucke, die maar eens 
indee heylige schriftuyre gevonden wort, alsoo veel behoort te gelden, als 
andere,, die meermaal verhaalt staan'.192 Op dezelfde 
schoolmeesterachtigee toon bracht Saravia nog diezelfde dag naar voren 
datt het nodige schortte aan Coornherts kennis van het Latijn. Hij zou 
eenn passage uit Paulus niet juist hebben Verduytst'.193 

1911 Coornhert, Disputatie, 82. 
1922 Ibidem, 87. 
1933 Ibidem, 94. Saravia merkte op dat Coornhert een latijnse editie van het Nieuwe 
Testamentt raadpleegde; verdere gegevens omtrent deze editie ontbreken. Voor zijn 
onvoltooidd gebleven Laci communes maakte Coornhert gebruik van een editie van de 
Vulgaatt uit 1566, gedrukt door Plantijn. Fleurkens, Stichtelijke lust, 387-388. 
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Ookk wanneer de vertaling er met per se toedeed, liet Saravia niet na 
Coornhertt te wijzen op mankementen. Een voorgewende mildheid ten 
aanzienn van Coornherts feilen kon zijn arrogantie niet verhullen en droeg 
zelfss bij aan de superieure houding die hij tentoonspreidde. *Nyet 
lettendee hier op uwe translatie, de welcke wy voorby gaande, willen wa-
alleenn insien, wat ghy uyt dese plaatse poocht te besluyten', sprak Saravia, 
diee zijn publiek graag had doen geloven dat Coornhert amper als serieuze 
gesprekspartnerr kon worden beschouwd.194 Ad hom'fiem-argamtntaxie 
gingg Saravia dan ook niet uit de weg. Hij maakte zelfs toespelingen op 
Coornhertss eigen vorderingen op weg naar volmaaktheid. Om aan te 
tonenn dat het bidden om volkomen gehoorzaamheid niet impliceerde dat 
dezee volmaaktheid ook daadwerkelijk tijdens het aardse bestaan werd 
bereikt,, zoals Coornhert had beweerd, suggereerde Saravia dat Coornhert 
eenss bij zichzelf te rade moest gaan. '[...] Ende ghy oock nu een oudt 
mann zijnde, ende de kennisse Gods na uwe opinie langhe ghehadt 
hebbende,, hebt onghetwijfelt langhe ghebeden ende nochtans, soo 't ons 
bedunckt,, de volcomentheydt noch nyet vercreghen.' 3 

Velenn moet zijn ontgaan hoe kwetsbaar Coornhert zich in Den 
Haagg had opgesteld met zijn eendimensionale kijk op de menselijke 
volmaakbaarheid.. Zijn perfectisme had zich afgetekend tegen een 
godsleerr en fungeerde als noodzakelijke voorwaarde tot erkenning van 
dee goddelijke almacht. Soteriologische overwegingen hadden in 
Coornhertss betoog alleen een rol gespeeld voor zover Christus' 
verlossingsdoodd in verband kon worden gebracht met de menselijke 
volmaakbaarheid.. Wanneer deze volmaakbaarheid onmogelijk werd 
geacht,, werd volgens Coornhert de zaligmakende werking van de 
kruisdoodd miskend. De toekenning van een centrale positie aan dit 
'leerstuk'' van de menselijke volmaakbaarheid, herbergde het risico dat de 
heiligingg van de mens volledig in het teken kwam te staan van zijn 
eventuelee volmaaktheid. Coornhert onderkende dit gevaar en maakte een 
striktt onderscheid tussen volmaakbaarheid en daadwerkelijke 
volmaaktheid.. Hij wilde alleen spreken over mogelijke volmaaktheid en 
deedd Saravia's suggestie om op zoek te gaan naar voorbeelden van 
volmaaktee gelovigen van de hand als niet ter zake doende. Coornhert 
konn echter niet voorkomen dat zijn heilsleer ernstig vervormd raakte. De 
volmaaktee mens, hoewel niet meer dan een abstractum, had de gelovige 
vann vlees en bloed buiten beeld geplaatst. 

Saraviaa herkende feilloos deze onvolkomenheid in Coornherts 
retorischee strategie. In het debat naar aanleiding van de vijfde vraag van 

'ww Ibidem, 100. 
1MM Ibidem, 83. 
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dee Catechismus, bracht hij Coornhert tot uitspraken die verder gingen 
dann diens overtuiging wettigde. Waar Saravia stelde dat een herborene de 
gebodenn Gods kon gehoorzamen zonder daarin volmaakt te zijn, moest 
Coornhertt wel beweren dat uitsluitend op volkomen wijze gehoor kon 
wordenn gegeven aan de geboden Gods. Op deze manier handhaafde 
Coornhertt een strikte scheidslijn met de opvattingen van Saravia en kon 
hijj  zich staande houden in het debat. Tegelijkertijd ontkende hij iedere 
mogelijkee middenweg tussen volkomen zondigheid en volmaakte 
zondeloosheid.. In de Proeve had Coornhert de volmaakte gehoorzaamheid 
reedss tot norm verheven, maar zorgde hij voor een cruciale nuancering 
waarr het de praktijk van de menselijke heiligwording betrof. Voor de 
duurr van één artikel kwam Coornhert met beide benen op de grond. 

Inn de inleiding tot het tweede artikel van de Proeve onderscheidde 
hijj  een volmaaktheid naar het wezen en een volmaaktheid naar de 
grootte.. Wanneer een mens als gelovige stierf voordat hij de staat van 
volmaaktheidd had kunnen bereiken, dan kwam zijn zaligheid niet in het 
geding.. 'Also mede daer ware liefde tot Gode inden gelovighen is, of sy 
schoonn cleyn is, als die mensche comt te sterven, die mensche so wel 
volmaectelicc een kindt Gods ende salich is, als een man in Christo.'196 

Christuss viel dus ook op een andere dan volmaakte wijze te dienen. De 
gelovigee was voor Coornhert zelfs primair een mens die streed met de 
zonde;; de volmaakte mens vinden we in zijn geschriften niet terug. De 
menselijkee volmaakbaarheid gold als belofte voor de toekomst. In de 
tegenwoordigee tijd rekende Coornhert met de tot zonde geneigde mens 
inn al zijn onvolkomenheden. Deze dimensie van Coornherts heilsleer 
wass ook prominent in traktaten als Vande wedergheboorte en Vande 
onderdanicheytonderdanicheyt der christen, maar ging in Den Haag compleet verloren.197 

Hett perfectisme van Coornhert vloeide voort uit zijn opvatttingen 
overr de rechtvaardiging en maakte onderdeel uit van een meer 
omvattendee heilsleer. Zodra dit perfectisme in het debat uitsluitend werd 
gedefinieerdd in relatie tot de goddelijke almacht en de verlossing in 
Christus,, was in feite sprake van een karikatuur. Coornhert zelf droeg 
hierr het meeste toe bij. Hij liet de gelovige die tobde met zijn zondigheid 
inn de kou staan. Deze kwam niet meer te pas in een debat waarin de 
menselijkee volmaaktheid en goddelijke almacht in eikaars verlengde 
warenn komen te liggen. Nog voorafgaand aan zijn provocatieve betoog, 
eenn ware rondedans om het perfectisme, wees hij met klem op het 
noodzakelijkee onderscheid tussen kinderen en mannen 'in Christo'. Deze 
laatstenn waren de volmaaktheid zeer nabij gekomen. Alleen onder 

Coornhert,, Proeve, 11. Saravia verwijst naar deze passage. Coornhert, Disputatie, 91. 
'' Coornhert, \rande wedergheboorte; Idem, Vande ware onderdanicheyt der christen. 
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verwijzingg naar dit type gelovige kon Coornhert zijn argumentatie 
tegenoverr Saravia overeind houden, zowel op exegetisch niveau als in 
brederee zin. Er leek een gat geslagen in Coornherts theologie, die juist zo 
gefixeerdd was geweest op de mens die weliswaar nog zondigde, maar 
snaktee naar het goede. Saravia toonde zich meester van het debat door 
preciess deze leemte op te vullen. 

Zeerr nadrukkelijk stelde Saravia tegenover Coornhert dat de 
verlossingsdoodd van Christus van universele betekenis was geweest. Ook 
gelovigenn die nog onvolmaakt waren, konden zich beroepen op deze 
verlossingg in Christus. Saravia beweerde dat deze onvolmaakten 
weliswaarr hun zwakheden kenden, maar desondanks leefden volgens de 
gebodenn Gods.198 Saravia wilde duidelijk maken dat de omslag van een 
levenn 'na den vleesche' naar een leven 'na den gheest' niet zonder slag of 
stoott verliep. Dit betrof een moeizaam proces, dat met Coornherts 
absolutee onderscheid tussen volmaakt en onvolmaakt, herboren en 
onherborenn geen recht werd gedaan.199 

Coornhertt bracht in zijn betoog Saravia's pleidooi voor een staat 
vann 'zondige' (in tegenstelling tot volmaakte) gehoorzaamheid aan de 
gebodenn Gods in verband met de gereformeerde leer van de 
toegerekendee rechtvaardigheid. De mens kon volgens dit leerstuk 
tegelijkertijdd zondig en gerechtvaardigd zijn. Coornhert was fel van leer 
getrokken:: Wie oock genesen is waarlijck, niet waanlijck, of 
imputativelijck,, door salvinghe van't dierbaar bloedt Christi, die en is nu 
nyett meer sieck of cranck, door de sonde, de doodt, ja uyt hem is. 
Wederommee wie daar leeft de rechtvaerdicheyt (nyet sijn eyghen, maar 
Christi)) die en sondicht nyet meer, ende volbrenght mitsdien 
volcomentlijckk dit ghebodt Christi van der liefde.'200 De verwachte 

1988 Ibidem, 99: ' Indien ghy segghen wilt , dat van den onvolmaackten kinderen Godts 
nyett mach geseyt worden, dat sy ophouden van sondigen, so suit ghy mede moeten 
segghen,, dat sy noch nyet geleden hebben inden vleysche, ende volghens [...] dat de 
doodtt ende 'dijden Christi voor haar vergeefs zijn, ten minsten soo langhe sy nyet 
volcomentlijckk de sonde en laten. Alsoo mede indien ghy ontkent dat de 
onvolmaacktee ende swacke na den will e Godts leven, soo suit ghy moeten bekennen, 
datt sy leven na de menschelijcke begheerlijckheydt, na den will e der heydenen, etc. 
wantt 'teen wort teghen 'tander ghestelt. Nu gheven wy te bedencken, oft wel luydet 
ditt te seggen vanden genen die tot Christum bekeert zijn, ende aan hem gheloovende, 
nochh eenighe verdorventheyt ende swackheydt in heur bevinden'. 

Ibidem,, 100: 'So is dan dat alle die na den geest, ende nyet na den vleesche 
wandelen,, altijdts wel den wegh der gheboden Godts alsoo houden, dat sv den selven 
nvett t'eenemaal verlaten ofte te rugge keeren, maar nochtans struyckelen sv inden 
selvenn wegh in velen, ja vallen somtijdts ende staan weder op, ende gaan voort tot 
datsee tot den evnde des loopbaans gecomen sullen wesen'. 
2000 Coornhert, Disputatie, 66. 
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tegen2ett van Saravia bleef echter uit. In zijn betoog volgde geen 
explicietee verdediging van de voortdurende zondigheid van de mens, die 
zijnn heilszekerheid moest putten uit de toegerekende genade in Christus. 
Saraviaa merkte slechts eenmaal op dat God de mens niet naar de 'rigeure 
endee strengicheyt der wet' beoordeelde, maar naar de 'ghenadighe 
opneminghee des welbehagens Gods in Christo', in wie de mens 'heyügh 
endee volmaackt' werd gehouden.201. Di t aspect van de gereformeerde leer 
goldd als splijtzwam en werd door Saravia zoveel als mogelijk uit de weg 
gegaan. . 

Inn de gereformeerde leer betrof de toegerekende rechtvaardigheid 
slechtss één onderdeel van de rechtvaardiging van de mens door God. De 
gelovigee kreeg weliswaar genade toegerekend, maar maakte ook een 
innerlijkee vernieuwing door. Coornhert schepte er genoegen in te 
sprekenn van 'toe-rekentlijcke of imputative heyligheyt of suyverheydt', 
waarmeee hij het leerstuk van de imputatieve rechtvaardigmaking 
uitvergroottee en onterecht van toepassing verklaarde op het 
heiligingsproces.2022 Saravia maakte hier korte metten mee. Wellicht was 
hijj  Coornhert zelfs dankbaar voor deze opzettelijke begripsverwarring, 
wantt dit maakte het hem gemakkelijk de term 'imputatieP resoluut van 
dee hand te wijzen. Het ondastte hem van het geven van een ingewikkelde 
verklaringg voor het verschil tussen toegerekende en verinnerlijkte 
genade.. Coornhert zou Saravia onterecht een 'imputatieve' interpretatie 
hebbenn toegeschreven van Col. 1:22, waarin werd gesproken over de 
verlossingsdoodd van Christus.203 T)at hier van geen imputative 
heyligheydtt gesproken wordt, laten wy toe, ende houden onnoodigh van 
uu bewesen te werden', aldus Saravia.204 

Saraviaa beklemtoonde dat sprake was van 'twee weldaden Christi', 
dee toegerekende rechtvaardigheid en de heiligmaking van de mens. Deze 
warenn niet los van elkaar te zien. *Wy voeghen dese twee [...] 
onafscheydelijckk in den gheloovighen te samen [...]. Maer wy ontkennen 
datt dese heylighmakinghe ende gehoorsaamheydt die aan de selve hangt, 
inn desen leven in yemande volcomen is'.205 Saravia verloor het 
hoofdthemaa van het godsdienstgesprek niet uit het oog en volhardde in 
zijnn ontkenning van de volmaakbaarheid van de mens. Tegelijkertijd 

2011 Ibidem, 91. 
2022 Ibidem, 65. 

Dee tekst van Col. 1:22 staat als volgt in de acta weergegeven: 'Hy heeft u nu 
sekerlijckk versoent in dat lichaam sijns vleesches door den doot, op dat ghy u soudet 
hevligh,, onstraffehjck, ende onbeschuldight voor hem setten'. Ibidem, 95. 
2044 Ibidem. 
2055 Ibidem, 91. 
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bagatelliseerdee hij dit vraagstuk206 en hamerde hij er bovendien niet te 
veell  op dat de mens door God als volmaakt kon worden beschouwd, 
zonderr dat hij het daadwerkelijk was. Dit zou immers rieken naar het 
leerstukk van de forensische justificatie. De heiligwording van de mens, 
alss praktische aangelegenheid, kwam in Saravia's betoog op de 
voorgrondd te staan. Deze tweede weldaad van Christus werd door 
Saraviaa omschreven in termen die rechtstreeks ontleend hadden kunnen 
zijnn uit de traktaten van Coornhert. Nu werd pas duidelijk hoezeer 
Coornhertt in zijn polemische ijver op drift was geraakt. 

Tott twee keer toe wees Saravia terug naar het tweede artikel van 
dee Proeve, waarin Coornhert met een nuancering op de proppen was 
gekomenn van het begrip volmaakt. Hij citeerde Coornhert zelfs letterlijk 
('ommee met u te spreken'). Het 'woordt volmaackt' was van toepassing 
opp 'het ghene dat oprecht is, [...] ende dat sijne volle leden heeft, hoe 
well  het tot sijne volle grootheyt nyet is ghecomen, ende te dien aansien 
nochh onvolmaackt is'.207 Alleen in deze zin kon de mens na zijn 
wedergeboortee als volmaakt worden beschouwd: ^Wanneer de mensche 
denn geest der wedergeboorte ontfanghen heeft, soo rijst nyet alleen in 
hemm eenen strijt tusschen het vleesch ende den gheest, maar de gheest 
heerschett alsoo over het vleesch, dat hy 'tselve is bedwinghende ende 
inhoudende,, dattet nyet alles doet wattet wilt.'208 

Saraviaa herinnerde Coornhert aan diens uitspraken over de 'jonge 
kinderenn in Christo', over wie hij had gezegd dat zij nog streden tegen de 
zondee hoewel zij reeds een bekering hadden doorgemaakt. Di t 
strooktee volgens de predikant niet met de wijze waarop Coornhert in zijn 
Haagsee betoog de heiligmaking van de mens had voorgesteld. *Want ghy 
abuseertt u hier inne, dat ghy meynt dese verstervinge seffens inden 
menschee toegaat ende hier een ghedaan werck wort, daar nochtans de 
heyligee schrifturen [...] bewijsen dattet een continuele werckinghe is 
indenn geloovighen, soo langhe als sy hier leven'.210 De 'afstervinge ende 
begravingee des ouden mensches ende opstandinghe des nieuwen' verliep, 
nogg altijd in de woorden van Saravia, volgens een aantal stadia. De 
gelovigee verkreeg 'eenen dagheüjcx wasdom, tot dat zy deur de trappen, 
vann Godt verordent, eyndelijck de volmaacktheydt hier namaals crijghen 
sullen'.2111 Hiertoe was de gelovige een 'volkomen Wet' voor ogen 

2066 Saravia reduceerde de controverse tot een meningsverschil over het tijdstip van 
volmaaktwording,, tijdens het aardse leven of in het hiernamaals. 
2077 Ibidem, 85-86. 
2088 Ibidem, 81. 
2W2W Ibidem. 
2100 Ibidem, 97-98. 
2111 Ibidem, 80. 
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gesteld,, 'daar men op micken mach'.212 Coornhert moet naar Saravia 
hebbenn geluisterd met de vreemde gewaarwording dat het was alsof hij 
zichzelff  hoorde spreken. 

Openn einde 

Inn zijn slotwoord op donderdag 1 december 1583 suggereerde Saravia 
datt Coornhert in de voorafgaande besprekingen een 
afleidingsmanoeuvree op touw had gezet. Coornhert zou moedwillig de 
reikwijdtee van het eerste artikel in de Proeve te buiten zijn gegaan om het 
debatt over de volgende artikelen zo lang als mogelijk uit te stellen. De 
redenn hiervoor, zo stelde Saravia, was gelegen in Coornherts 
'ontrouwigheytt in het allegeren sommigher schribenten'.213 Coornhert 
zouu de voortgang van het debat hebben willen stremmen omdat hij zich 
maarr al te goed realiseerde dat de argumentatie in de rest van zijn Proeve 
krakkemikkigg was. Het is duidelijk dat Saravia, die inmiddels zelf bijna 
vierr dagen aan het woord was, met deze analyse de zwarte piet wilde 
toespelenn aan Coornhert. Diens wijdlopigheid zou hebben gezorgd voor 
hett eindeloos uitdijen van de besprekingen. De slotwoorden van Saravia 
moetenn de commissarissen als waarschuwing in de oren hebben 
geklonken.. Zij zinden al enige tijd op een manier om de besprekingen te 
bespoedigen.. Wanneer Coornhert opnieuw het woord zou worden 
gegevenn om zijn repliek te formuleren, was het einde van het 
godsdienstgesprekk nog lang niet in zicht. De commissarissen besloten 
daaromm anders. Zodra Saravia was uitgesproken, gaven zij te kennen dat 
hett godsdienstgesprek schriftelijk zou worden voortgezet.214 

Inn een brief aan zijn broer Frans meldde Coornhert dat de 
commissarissenn hem hadden opgedragen zijn repliek binnen een week 
vanaff  de eerstvolgende zondag toe te sturen aan de griffier van de Hoge 
Raad.. Deze zou het stuk naar de predikanten doorsturen, opdat zij met 
eenn dupliek zouden kunnen reageren. Uit de woorden van Coornhert 
valtt op te maken dat niet alleen Saravia zich zou buigen over de dupliek. 
Inderdaadd hadden de commissarissen zich ook tot Crusius en 
Donteclockk gericht toen zij hun bepalingen bekendmaakten.215 Zodra de 

2122 Ibidem, 89. 
2133 Coornhert, Disputatie, 101. 
2144 Coornhert aan Frans Coornhert, 8 november 1583, in: Coornhert, Disputatie, 103. 

Crusiuss aan Saravia, [december 1583], G A D, Hervormde Gem., inv. nr. 636 
(afschriftt Donteclock). 
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driee predikanten hun dupliek hadden voltooid en in handen van de 
Statenn gesteld, zouden de partijen opnieuw naar Den Haag worden 
uitgenodigdd om achtereenvolgens de repliek en de dupliek in het 
openbaarr voor te lezen. Bij die gelegenheid zouden de stukken officieel 
aann het protocol worden toegevoegd.216 Het is duidelijk dat de 
commissarissenn vaart wilden maken met de schriftelijke afwikkeling van 
hett godsdienstgesprek. Op welke manier zij voorts van plan waren in het 
verlengdee van deze procedure het debat over de Proeve voort te zetten, 
blijf tt onduidelijk. Volgens de predikanten hadden de Staten in ieder geval 
'goett ghevonden [...], datmen na dese duplijck tot den boecke comen 
soude'.2177 Een terugkeer naar de Proeve was zeker nog niet van de baan. 

Coornhertt hield zich aan de afspraak en leverde op 9 december 
15833 zijn repliek af bij Anthonie Geniets, griffier van de Hoge Raad.218 

Dee predikanten hadden meer tijd nodig. Pas in april 1584 bereikte hun 
dupliekk de commissarissen.219 De minuutversie van dit traktaat is 
gedateerdd op 9 januari 1584, vermoedelijk de dag waarop Crusius zijn 
schrijfwerkk begon. De moeizame verhouding tussen Saravia en zijn 
Delftsee collega's Crusius en Donteclock, die gedrieën door de Staten 
warenn belast met de schriftelijke voortzetting van het godsdienstgesprek, 
gaff  aanleiding tot vertraging. Saravia had in december aanvankelijk zelfs 
geprobeerdd iedere vorm van samenwerking uit de weg te gaan. Zo hield 
hijj  zijn compagnons in onwetendheid over de ontvangst van Coornherts 
repliekk uit handen van de commissarissen en kwam hij zijn belofte niet 
naa hen in Delft te bezoeken.220 De toonzetting van de correspondentie 
tussenn beide partijen is bepaald onvriendelijk, waaruit Nijenhuis afleidt 
datt de predikanten waren verwikkeld in een onderlinge prestigeslag.221 

Hoewell  de bestrijding van Coornhert onmiskenbaar een kwestie van eer 
betrof,, speelde onenigheid over de wijze waarop de dupliek moest 
wordenn vormgegeven een belangrijkere rol. Saravia wilde de repliek van 
Coornhertt puntsgewijs weerleggen, terwijl Crusius en Donteclock 

2166 Ibidem. 
2177 Dtfpüca missa ad D.D. commiss. ad disputatiomm, in aprilt anno 84, GAD, Hervormde 
Gem.,, inv. nr. 636, [219]. 
2188 Kopie van de ontvangstbevestiging van Geniets namens de Hoge Raad, in: 
Coornhert,, Disputatie, 104. 
2199 Dup/ica, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
2200 Crusius aan Saravia, december 1583 (kopie), GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 
""'' Nijenhuis, A.drianus Saravia, 89-90. 
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pleittenn voor het maken van een synopsis, omdat een dupliek in kort 
bestekk volgens hen meer lezers zou vinden.222 

Inn een brief aan Crusius stelde Saravia nogmaals resoluut dat hij 
zouu weigeren zijn naam te zetten onder een dupliek waarin minder zou 
wordenn geboden dan 'een pertinenten antwoorde op alle svne redenen 
sooo wel in perticulier als in general'223 Hierop staakten Crusius en 
Donteclockk hun verzet. Op 9 januari 1584 begonnen zij te werken aan 
eenn dupliek die uiteindelijk meer dan 100.000 woorden zou omvatten. 
Crusiuss nam het leeuwendeel van het schrijfwerk voor zijn rekening; 
Donteclockk leverde commentaar.224 Pas later moet de tekst ter 
goedkeuringg zijn voorgelegd aan Saravia. 

Ondankss de inspanningen van zowel Coornhert als de predikanten werd 
hett Haagse godsdienstgesprek niet voortgezet. Beide partijen zouden 
proberenn de Staten op andere gedachten te brengen, maar de regering 
hieldd voet bij stuk. 

Coornhertt duidde de moeizame gang van zaken als een zoveelste 
tekenn dat de predikanten niet in staat waren hun leer naar behoren te 
verdededigen.. In maart richtte hij zich in een lang verzoekschrift tot 
Oranje.2255 Daarin stelde hij dat de predikanten uit waren op tijdwinst. 
Zelfss zouden zij hopen dat Coornhert kwam te overlijden voordat het 
godsdienstgesprekk tot een einde kon worden gebracht.226 Coornhert 
suggereerdee verder dat naast de 'swarigheyt [...] in't wei-beantwoorden' 
aann de zijde van de predikanten, mogelijk ook 'eenige veranderinge 
vandee gemeenlandts saken' de hervatting van het Haagse debat 
belemmerden.2277 Daarmee kan hij hebben gedoeld op de militaire 
successenn van Parma, die de Staten van Holland grote zorgen baarden. 
Echter,, het verzoekschrift aan Oranje wekt de indruk dat Coornhert met 
ditt woordgebruik vooral de groeiende machtspositie van de 
gereformeerdee kerk aan de orde wilde stellen. 

Inmiddelss zou 'd'overheyt in Holland' onder ede hebben beloofd 
uitsluitendd de openbare uitoefening van de gereformeerde religie toe te 
staan.. Coornhert zag daardoor de gewetensvrijheid in het geding komen. 
Dee blokkering van het Haagse godsdienstgesprek was in zijn ogen een 

222222 Crusius aan Saravia, december 1583 (kopie), GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636; 
Saraviaa aan Crusius, 27 december 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 50. Voor 
transcriptie:: Nijenhuis, Adrianus Saravia, 214. 
~JJ Saravia aan Crusius, 27 december 1583, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 50. 
"'44 Duplica, GAD, Hervormde Gem., inv. nr. 636. 

Rekestt van Coornhert aan Oranje, in: Coornhert, Disputatie, 106-108. 
" 66 Ibidem, 107. 

Ibidem. . 
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directee afgeleide van deze 'nieuwe politiek'. Nog voordat hun leer in een 
openbaarr debat was beproefd, durfden de gereformeerde predikanten 
andersgelovigenn de openbare uitoefening van hun eredienst te 
ontzeggen.. Coornhert bewandelde in zijn rekest een dubbel spoor, 
hetgeenn zijn geloofwaardigheid niet ten goede kwam. Enerzijds 
kritiseerdee hij de godsdienstpolitiek van de Staten openlijk; anderzijds 
beweerdee hij op basis van de Schrift te kunnen disputeren 'sonder 
nochtanss in eenigen stucken aen te roeren de politijcke regeringhe'." 
Oranjee moet de onmogelijkheid van deze toezegging hebben onderkend; 
vann een reactie van de Prins op het rekest van Coornhert was dan ook 
geenn sprake. 

Coornhertt gaf niet snel op. Zelfs verhuisde hij in mei met zijn 
ziekee vrouw naar Den Haag om meer druk op de Staten te kunnen 
uitoefenen.. Toen ook deze manoeuvre niets opleverde, berichtte hij de 
Hogee Raad op 18 juni 1584 schriftelijk over zijn vertrek uit Den Haag. 
Hijj  hield zich nog altijd beschikbaar voor een eventuele voortzetting van 
dee besprekingen, maar — gezien de grote onzekerheid hieromtrent — 
vroegg hij zijn repliek retour. Coornhert wist blijkbaar niet dat de 
predikantenn hun dupliek inmiddels hadden ingediend, en dat hun 
vermeendee achterblijven niet langer een reden was voor uitstel. De 
raadsheren,, bij monde van hun griffier Geniets, reageerden afwijzend op 
zijnn verzoek. Het formele antwoord op Coornherts verzoekschrift luidde 
datt de Hoge Raad niet langer bevoegd was te handelen in de zaak van 
hett Haagse godsdienstgesprek. Inmiddels was de Raad van samenstelling 
veranderdd en bovendien hadden ook raadsleden van het Hof van 
Holland,, afgevaardigden van de Staten en Statenleden bemoeienis gehad 
mett de het debat. Coornhert werd geadviseerd zich bij de Staten te 
vervoegen.2300 Voor Coornhert was dit al enige tijd geen optie meer, 
zodanigg was zijn verhouding tot de regering verstoord geraakt. Hij 
besloott zijn verzoekschrift opnieuw onder de aandacht te brengen van 
dee Hoge Raad, maar dit keer ging de deur definitief dicht. De secretaris 
vann de Raad, Waghewijns, weigerde de brief in ontvangst te nemen uit 

2288 Ibidem, 108. 
2299 Coornhert aan de Hoge Raad, 18 juni 1584, in: Coornhert, Disputatie, 104-105. 
Coornhertt beschouwde de commissarissen afkomstig uit de Hoge Raad als de 
'hooftgecommitteerden'' van het godsdienstgesprek. 
2300 Aantekening van I. Evertsz. ter Voort, [juni 1584], in: Coornhert, Disputatie, 105-
106.. Evertsz. ter Voort, vermoedelijk een notaris, had Coornherts brief aan de 
secretariss van de Hoge Raad overhandigd. 
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handenn van Coornherts notaris. Hij zei niets meer met de zaak van doen 
tee willen hebben.231 

Hett ligt voor de hand dat de Hoge Raad niet op eigen initiatief 
weigerdee het verzoekschrift van Coornhert in behandeling te nemen. De 
motiveringg hiervoor doet nogal gekunsteld aan. Coornhert moet hebben 
vermoedd dat de Staten zich inmiddels tegen de voortzetting van het 
Haagsee godsdienstgesprek hadden gekeerd. Deze conclusie lijk t 
gerechtvaardigd.. Zowel bij de predikanten als bij Coornhert schortte het 
immerss niet aan bereidwilligheid om de besprekingen te hervatten. 
Crusiuss en Donteclock hadden intussen leden van de Hoge Raad 
aangespoordd werk te maken van de afwikkeling van het 
godsdienstgesprek.. Ook hadden zij zich met een rekest tot de Staten 
gewend,, zonder enig resultaat. Met het oog op de toenemende dreiging 
vanuitt het zuiden, alwaar Parma zijn veroveringstocht voortzette, 
behoordee een tijdrovend, arbeidsintensief en controversieel 
godsdienstgesprekk voor de Staten niet langer tot de wenselijkheden.232 

Mett het afstel van het Haagse godsdienstgesprek kwam nog geen einde 
aann de kwestie-Coornhert. Zowel de predikanten als Coornhert zagen 
zichh nog jarenlang genoodzaakt hun zaak — voornamelijk op papier — te 
bepleiten.. Al in het voorjaar van 1584, tijdens zijn korte verblijf in Den 
Haag,, bracht Coornhert het traktaatje Van de ajlaet Jesu Christi, de 
zogenaamdee 'Haagsche brochure', in omloop.233 Op indirecte wijze, door 
middell  van een reeks dialogen, hekelde Coornhert in dit geschrift onder 
anderee de boekcensuur in Holland. Uit het voorwoord valt op te maken 
datt de kwestie-Coornhert de gemoederen nog altijd wist te verhitten. Zo 
berichttee Coornhert verontwaardigd dat vanaf de kansel in toenemende 
matee veel kwaads over hem werd rondgestrooid. 

Voorr de Delftse predikanten en hun collega's ging van de 
geschriftenn van Coornhert een onverminderde dreiging uit. De Proeve, 
bijvoorbeeld,, circuleerde in 1585 nog volop. In 1585 verschenen maar 
liefstt twee gedrukte traktaten van de hand van Crusius en Donteclock. 
Mett hun Wederlegghinghe eens boecxkensghenaemt Proeve van den Nederlandtschen 
CatechismoCatechismo grepen zij terug naar het gewraakte traktaat dat aan het begin 
hadd gestaan van het Haagse godsdienstgesprek. Het tweede traktaat, 

Aantekeningg van G.I. Rijswijck, 5 juli 1584, in: Coornhert, Disputatie, 106. 
Rijswijckk had als notaris in dienst van Coornhert genotuleerd tijdens het Haagse 
godsdienstgesprek.. Coornhert schakelde hem in om zijn tweede en laatste 
verzoekschriftt aan de Hoge Raad te bezorgen. 

Crusiuss en Donteclock, Wederlegghinghe eens boecxkens, ghenaemt Proeve vanden 
Xeder/andtschenXeder/andtschen Catechismo (Delft 1585) 17. 

Coornhert,, Van de ajlaet jesu Christi, in: Idem, Wenken III , 287r-293v. 
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BiedenenBiedenen waeromme dat niemant de gheboden Gods in dit leven volcomelick kan 
onderhouden*onderhouden* , lag eveneens in het verlengde van het godsdienstgesprek 
waarinn het debat zich had toegespitst op Coornherts perfectisme. Beide 
studiess werden door de Delftse classis 'gevisiteerd'.233 Saravia leek 
inmiddelss geheel buiten beeld geraakt. In het voorwoord tot de 
WederlegghingheWederlegghinghe voerden de Delftse predikanten aan dat Saravia te druk 
wass met zijn werkzaamheden in Leiden. De kwestie-Coornhert bleef 
Saraviaa overigens nog lange tijd bezighouden. In 1590 vroeg hij vanuit 
Engelandd om de aantekeningen die hij ter voorbereiding van het Haagse 
debatt had gemaakt.236 

Coornhertt reageerde nog in 1585 op de Reedenen van de Delftse 
predikantenn met het traktaat Hemelwerck ofte quay toeverlaat Hij bracht dit 
stukk in omloop in combinatie met zijn Van de ware onderdanicheyt (1581), 
waarinn de heiliging van de mens centraal stond. In 1584 had Coornhert 
zijnn gereformeerde tegenstanders reeds tot een weerwoord op dit 
geschriftt uitgedaagd. Nu het stuk weer gemakkelijker verkrijgbaar was, 
achttee Crusius het in de loop van 1585 de hoogste tijd werk te maken 
vann een gedegen repliek. In december 1585 legde hij zijn werk aan de 
classiss voor. Het stuk werd niet onverdeeld gunstig beoordeeld. Crusius 
kreegg de opdracht zijn traktaat uit te breiden en op sommige punten te 
verhelderen.. De classis vreesde dat het beknopte stuk Voor den 
gemeenenn man' al te 'duyster' zou zijn.237 De polemiek tussen de 
predikantenn en Coornhert voltrok zich dan ook niet binnen een gesloten 
circuitt van professionele theologen en een enkele geïnteresseerde leek. 
Integendeel,, de classis meende de toegankelijkheid van de controverse te 
moetenn waarborgen opdat de aantrekkelijke boekjes van Coornhert van 
eenn gelijkwaardig weerwoord werden voorzien.238 

Dee strijd om de gunst van de gelovige bleef na afloop van het 
Haagsee godsdienstgesprek onbeslist — tot 1585 zette de polemiek zich op 

Crusiuss en Donteclock, 'Reedenen waeromme dat niemant de gheboden Gods in dit leven 
volcomelickvolcomelick kan onderhouden (Delft 1585). 

ClasskaleClasskale acta 1573-1620, VIL Provinciale synode van Zuid-Holland. Classis Delft en 
Delfland,Delfland, 1572-1620. P.H.A.M. Abels en A.Ph.F. Wouters ed. RGP, Kleine serie nr. 
933 p en Haag 2001) 23. 

Ni)enhuis,AdhanusNi)enhuis,Adhanus Saravia, 91. 

Abelss en Wouters ed., Classis Deft en Delfland, 34-35. Vermoedelijk zijn de 
volgendee manuscripten voorstudies voor dit traktaat (dat in gedrukte vorm niet is 
overgeleverd):: Of de gheloovighe Mensch tot volcomenheijt mach comen in dit leven (minuut), 
G A D ,, Hervormde Gem., inv. nr. 636; De sanctificatione (kopie), GAD, Hervormde 
Gem.,, inv. nr. 636. 

Jaanuss doet op vermakelijke wijze verslag van de 'handel' die de predikanten in 
denn lande dreven met de publicaties van Crusius en Donteclock in het kader van hun 
strijdd tegen de denkbeelden van Coornhert. Jaanus, Hervormd Delft, 186-187. 
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papierr voort. Coornhert zou tot zijn dood in 1590 met grote regelmaat 
anti-gereformeerdee traktaten publiceren; de predikanten onthielden zich 
inn deze jaren echter van enig schriftelijk commentaar op zijn nimmer 
aflatendee kritiek.239 De reactie van de synode van Gouda (1589) op een 
verzoekschriftt van Coornhert, maakte duidelijk dat deze voor de 
predikantenn als gesprekspartner had afgedaan: *Wy kennen de se man wel, 
hebbenn met hem niet te doen'.240 Wanneer Coornhert nog iets te berde 
wildee brengen naar aanleiding van het Haagse godsdienstgesprek, dan 
hadd hij zich volgens de predikanten te vervoegen bij de Staten. 

Bijv .. D.V. Coornhert, Hemel-wnk ofte quay-toe-verlaat van 't volkomen onderhouden ende 
dadeüjckdadeüjck wenken der geboden Godes, niet hier maer bier na (in de hemelsche ruste ende ende vier-daghen) 
soso eenighe Delfsche predicanten dat keren in een boecxken ghenaemt Redenen <&c,  in: Idem, 
WenkenWenken II , 341r-376v; Idem, Vande predestinatie, verkiesinghe, ende verwerpingbe Godes. 
Onhvarringhe,Onhvarringhe, in: Idem, Wenken III , 171r-282r; Idem, Dolingen des Catechismi, anderwerven 
blijckendeblijckende in des selfs beproefde proeve (in 't boeck rvederlegginghen ende de censuren of berispingen 
vanArentvanArent Cornell's^., Rei/nier Donteclock ende Joannes Gerobu/us), in: Wenken II , 268r-340v. 
2400 Remonstrantie van Coornhert aan de synode van Gouda, 27 augustus 1589, 
Coornhert,, Disputatie, 112-117. De uitspraak van de synode is door Coornhert op 4 
septemberr 1589 opgetekend in de marge van deze remonstrantie, die werd 
opgenomenn in een latere uitgave van Coornherts Disputatie over den den Catechismus van 
Hejde/berghHejde/bergh (Gouda 1617). 
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