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Autoriteitt en orde 

Tott besluit 

Onderr moeilijke omstandigheden waren in de Nederlanden weliswaar 'de 
fundamentenn van de gereformeerde religie' gelegd, maar de 
kerkhervormingg bleef er nog uitermate kwetsbaar. Bovendien zou de 
katholiekee vijand de strijd voortzetten zolang de christelijke, 
gereformeerdee kerk haar eenheid onvoldoende kon waarborgen.1 Aldus 
verwoorddee de Prins van Oranje op 9 juli 1579 zijn zorg omtrent de staat 
vann de godsdienst in een brief aan koning Frederik II van Denemarken 
(1534-1588). . 

Inn de tegenwoordige geschiedschrijving geldt Frederik II als een 
'lutherse'' vorst, terwijl Oranje — over wiens persoonlijke religieuze 
denkbeeldenn weinig met zekerheid valt te zeggen — in het kamp van de 
'calvinisten'' zou moeten worden gezocht.2 Een dergelijk perspectief op 
dee godsdienstige verhoudingen in de late zestiende eeuw is echter te 
modernn en strookt niet met de zienswijze van destijds. In zijn brief aan 
dee Deense vorst deed Oranje een krachtig beroep op de vereiste eenheid 
binnenn de christelijke kerk. In praktische zin wees hij op de noodzaak 
eenn gesloten front te bewaren tegenover de gemeenschappelijke 
katholiekee vijand. Van nog groter belang lijk t mij echter de impliciete 
veronderstellingg dat beide mannen, Oranje en Frederik, dezelfde 
geloofszaakk dienden. Voor de Prins was het vanzelfsprekend dat de 
godsdienstigee troebelen in de Nederlanden 'het ganse christendom 
welbekend'' waren.3 De godsdienststrijd was van universele betekenis en 
ontsteegg ieder lokaal belang. 

Natuurlijkk zou het onjuist zijn de verschillen van inzicht onder 
kerkhervormerss te bagatelliseren. Oranje beklaagde zich tegenover 
Frederikk II over het gedrag van Duitse theologen, die met hun 
ongezoutenn kritiek op vakgenoten uit de Lage Landen de zaak van de 
Reformatiee aldaar ernstige schade toebrachten. De Deense vorst, die 
tevenss regeerde in Schleswig-Hols tein, was inmiddels nauw betrokken 
geraaktt bij het dogmatische conflict tussen zogeheten 'gnesio-lutheranen' 

11 KHA, Willem I (WI), inv. nr. XIV B/8a-4, f. 1-2. Graag dank ik dr. J. Smit voor 
de2ee verwijzing. 
""  A.Th. van Deursen, Willem van Oranje. Een biografisch portret (Amsterdam 1995) 60. 
33 KHA , WI, inv. nr. XIV B/8a-4, f. 1, 3-4. 
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enn hun vermeende 'cry^to-calvinistische' tegenstanders. Ook in de 
Nederlandenn 2orgde deze controverse voor onrust, zoals Oranje 
aankaarttee in zijn brief. Volgens de Prins lag de beste oplossing in de 
organisatiee van een vrij godsdienstgesprek. Daartoe vroeg hij 
toestemmingg alvast een aantal theologen naar Denemarken te zenden 
opdatt zij verkennende gesprekken konden voeren. Vooralsnog was de 
tijdd niet rijp voor een definitief oordeel in theologische kwesties, 
aangezienn - zo beweerde Oranje — geen van de partijen over voldoende 
gezagg beschikte valse kerken als zodanig aan te merken en te 
veroordelen.5 5 

Ookk al ontwierp Oranje in deze periode noodgedwongen een 
reekss godsdienstvredes, zijn dienstbaarheid aan de algemene christelijke 
kerkk bleef onveranderd. Deze kerk kende vanzelfsprekend een publiek 
karakter.. Eenheid van godsdienst werd immers algemeen beschouwd als 
voorwaardee voor duurzame rust en eendracht. Godsdienstvredes waren 
slechtss oplossingen van tijdelijke aard. In Holland steunde Oranje een 
kerkk die hij beschouwde als hoedster van een universeel christendom. 
Zoalss blijkt uit zijn brief aan de Deense vorst lag de precieze identiteit 
vann deze kerk echter nog allerminst vast. Oranje wilde niet vooruitlopen 
opp toekomstige ontwikkelingen en achtte het van groot belang ruimte te 
scheppenn voor debat. Zolang het christendom in een gezagscrisis 
verkeerde,, kon juist een formeel godsdienstgesprek de machtspositie van 
dee heersende kerk legitimeren. Tegelijkertijd maakte een dergelijk debat 
verschillendee vormen van conflictbeheersing mogelijk, wat de eendracht 
eveneenss ten goede zou komen. Deze overwegingen inspireerden Oranje 
uiteindelijkk ook tot instemming met het godsdienstgesprek in Den Haag. 
Daarbijj  handelde de Prins niet naar een hoogverheven ideaal, dat 
vervolgenss wreed werd verstoord door de weerbarstige praktijk van 
geloofsverdeeldheid.. Het streven naar godsdienstige eenheid moge een 
ideaall  vertegenwoordigen, maar mag zeker niet worden afgedaan als 
dromerij. . 

Inn de late zestiende eeuw was het verre van naïef de godsdienstige 
eenheidd te willen bevorderen, en verre van utopistisch te denken dat een 
godsdienstgesprekk hiertoe van dienst kon zijn. De verwachting was dat 
eenn dergelijk formeel debat een einde maakte aan theologisch 
geredetwist,, de positie van de publieke kerk versterkte en daardoor kon 

44 Thorkild Lyby en Ole Peter Grell, 'The consolidation of lutheranism in Denmark 
andd Norvvav', in: Ole Peter Grell ed., The Scandinavian Reformation from evangelical 
movementmovement to institutionalisation of reform (Cambridge 1995) 114-143, aldaar 120-123. 
55 KHA, WI, inv. nr. XIV B/8a-4, f. 2, 4. 
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dienenn 'tot conservatie van de authoriteyt ende overigheyt deser landen'.6 

Datt was de overtuiging van zowel Oranje als de Staten van Holland. 
Gezienn het ontelbare aantal godsdienstgesprekken dat in deze periode in 
Europaa plaatsvond, stonden zij hierin niet alleen. Godsdienstgesprekken 
warenn ook in het buitenland bij uitstek politieke instrumenten. Toch 
duurdee het welhaast een jaar voordat Oranje en de Staten in oktober 
15833 zwichtten voor de druk van gereformeerde predikanten, die lange 
tijdd ijverden voor een debat. Het praktische nut van een 
godsdienstgesprekk moest telkens worden afgewogen tegen het 
onmiddellijkee risico van de bijeenkomst, die op zichzelf de openbare 
ordee kon verstoren. De eendracht van het land vereiste weliswaar op 
termijnn godsdienstige eenheid, maar kon voor de korte duur juist gebaat 
zijnn bij handhaving van de religieuze status quo. 

Dee godsdienstgesprekken in Leiden (1578) en Den Haag (1583) 
speeldenn zich af tegen het weinig vaste decor van de Nederlandse 
Opstand.. In eerste instantie stond de oorlogssituatie de voortgang van 
dezee bijeenkomsten in de weg. De overheid huiverde het theologische 
debatt vrij spel te geven uit vrees voor onrust. De controversiële 
polemicuss Dirck Volckertszoon Coornhert, wiens geschriften de 
aanleidingg vormden tot beide godsdienstgesprekken, wakkerde met zijn 
optredenn deze ongerustheid aan. Zijn achterban is moeilijk precies in 
kaartt te brengen. Dat zijn kritiek op de gereformeerde kerk en leer 
geruchtmakendd was, staat echter wel vast. De opeenvolgende 'kwesües-
Coornhert'' baarden de Staten grote zorgen. Niet alleen bracht Coornhert 
dee publieke kerk in diskrediet, ook dreigde zijn afwijzing van de 
vigerendee politiek-godsdienstige orde het front tegen de Spaanse vijand 
tee verzwakken. Coornhert zelf was zich bewust van deze potentieel 
gevaarlijkee uitwerking van zijn kritiek. Toch schreef hij voort. De kerk 
vann de gereformeerden was in zijn ogen zo verderfelijk dat de gelovigen 
moestenn worden gewaarschuwd. Bovendien zou het debat dat hij op 
gangg bracht, de rust in het land uiteindelijk doen terugkeren en zelfs 
bestendigen.. De triomf van de waarheid maakte immers verzoening 
mogelijk. . 

Hett is precies deze redenering die Oranje en de Staten ertoe 
overhaaldee het theologisch disputeren te bevorderen. 'Verzoening' moet 
vanuitt het oogpunt van de Staten overigens niet te letterlijk worden 
opgevat.. De regering hoopte toch vooral dat Coornhert eens en voor 
altijdd de mond kon worden gesnoerd. De weinig meegaande houding van 
dee Staten tegenover Coornhert — in hun ogen een gevaarlijke 
onruststokerr - kwam weinig overeen met de gematigdheid die de 

66 NA, StvH, inv. nr. 18, Res. 16 september 1583. 
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predikantenn in het openbaar tentoonspreidden. Weliswaar hadden deze 
inn hun brieven de mond vol van de opgeblazen, bedrieglijke natuur van 
dezee 'onbesneden filistijn',  toch namen zij Coornhert als gesprekspartner 
uiterstt serieus en stortten zij zich vol overgave op de polemiek. Tijdens 
dee godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag viel zelfs weinig te 
bespeurenn van een vijandelijke houding tegenover Coornhert. De 
predikantenn probeerden Coornhert juist te pacificeren. Gezien de 
marginalee positie waarin de Staten hem reeds hadden gemanoeuvreerd 
mett een reeks publicatieverboden, was deze strategie van de predikanten 
opmerkelijk. . 

Dee predikanten Tilius, Crusius, Donteclock en Saravia moeten 
wordenn beschouwd als de stuwende kracht achter de 
godsdienstgesprekken.. Op hun weg vonden zij een terughoudende, zelfs 
onwilligee Statenvergadering. De regering zette liever strafmaatregelen in 
tegenn Coornhert (met een uitdrukkelijk beroep op de noodzakelijk 
handhavingg van de openbare orde), dan dat zij zich openlijk in het 
godsdienstigee debat mengde. Hoewel het zogenoemde boekenplakkaat 
vann 1581 wel degelijk in bedekte termen blijk gaf van de bereidwilligheid 
vann de Staten de verspreiding van anti-gereformeerde traktaten tegen te 
gaan,, kwam het van overheidswege niet tot een openbare veroordeling 
vann Coornherts leer. Mede als gevolg van deze weigering om in 
theologischh opzicht kleur te bekennen, kwam de verhouding tussen de 
overheidd en de publieke kerk — eikaars natuurlijke bondgenoten — steeds 
meerr onder spanning te staan in de periode die hier is onderzocht (1577-
1583). . 

Inn de loop van 1577 ondervond Tilius hoe fel Oranje was gekant 
tegenn de organisatie van godsdienstgesprekken, die de gemoederen in het 
landd slechts zouden verhitten. Het lukte de predikant desondanks in 
Woerdenn een debat van de grond te krijgen, maar hij moest daartoe zijn 
verstandhoudingg met de Prins in de waagschaal stellen. Nog geen jaar 
laterr maakten de Staten korte metten met het godsdienstgesprek tussen 
dee predikanten en Coornhert in Delft. Als bezwaar voerden zij aan dat 
vooraff  geen toestemming was gevraagd. Vervolgens stemden diezelfde 
Statenn per omgaande toe in een verzoek van de predikanten om 
voortzettingg van het debat, in de veronderstelling dat een disputatie aan 
dee Leidse universiteit uitkomst kon bieden. Dat bleek een misrekening: 
dee regering zag zich gedwongen een meer actieve rol te spelen in de 
afwikkelingg van de besprekingen, met alle risico's voor de openbare orde 
vann dien. Na de jammerlijke afloop van het debat, namen de Staten hun 
toevluchtt tot het uitvaardigen van verbodsbepalingen aan het adres van 
Coornhert.. Herhaaldelijk werd hem verboden te publiceren over 
godsdienstigee onderwerpen. 
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Hett gemak waarmee de Staten in februari 1578 instemden met het 
Leidsee godsdienstgesprek, staat in schril contrast met de moeizame 
besluitvormingg voorafgaand aan het openbare debat in Den Haag in 
1583.. Wat kan dit verschil verklaren? Hoewel het welslagen van de 
Opstandd zowel in 1578 als in 1583 hoogst onzeker was, speelde toch een 
belangrijkee psychologische verandering. In 1578 beschouwden de 
Hollandsee predikanten de minderheidspositie van hun kerk als bepaald 
ongunstig,, maar in ieder geval konden zij bogen op de bevestiging van 
hunn status in de Pacificatie van Gent. Ook leek hun machtsbasis gestaag 
tee groeien met de uitbreiding van de Opstand, met als voorlopig sluitstuk 
dee toetreding in datzelfde jaar van Amsterdam tot de Pacificatie. Het 
godsdienstgesprekk in Leiden getuigde van zelfvertrouwen, zowel van de 
Statenn als de predikanten. Coornhert vormde weliswaar een bedreiging 
voorr de groei van de gereformeerde kerk, maar de predikanten meenden 
mett deze tegenstander goed raad te weten. De Staten handelden in deze 
zaakk als verlengstuk van de gereformeerde kerk en beschouwden het 
Leidsee debat als een geschikte mogelijkheid de publieke status van deze 
kerkk te legitimeren. 

Vij ff  jaar later waren de omstandigheden minder gunstig voor de 
gereformeerdee kerk, die in de Nederlanden snel terrein verloor door de 
opmarss van de troepen van Parma. Het verraad van de Friese stadhouder 
Rennenbergg in 1581 had pijnlij k duidelijk gemaakt dat de groeiende 
achterdochtt jegens katholieken geenszins misplaatst was. Nog datzelfde 
jaarr kondigden de Staten van Holland een reeks maatregelen af die de 
katholiekenn verder in hun vrijheid beknotten en de boekcensuur 
verscherpten.. Met de publicatie van zijn Proeve van de Nederlantsche 
CatechismoCatechismo in 1582, maakte Coornhert duidelijk dat hij zich aan deze 
nieuwee regelgeving weinig gelegen liet liggen. De Staten reageerden 
echterr weinig daadkrachtig. Zij besloten weliswaar tot een officieel 
onderzoekk naar het werk van Coornhert, maar dit plan werd niet 
verwezenlijkt.. Gezien de acute oorlogsdreiging wilden de Staten het 
godsdienstigee conflict niet op de spits drijven, in de hoop de rust in het 
landd te bewaren. 

Dee predikanten hielden echter voet bij stuk. In de zomer van 1583 
manoeuvreerdenn zij de onwillige Staten in de richting van een 
godsdienstgesprekk door grote druk uit te oefenen. Daartoe zullen zij hun 
contactenn met hooggeplaatste regenten hebben ingezet, maar ook 
richttenn zij zich met een aantal verzoekschriften rechtstreeks tot de 
Staten.. Deze stukken maakten duidelijk dat de controverse met 
Coornhertt in de jaren na 1578 van karakter was veranderd. De 
verhoudingg tussen de publieke kerk en de overheid was op de voorgrond 
komenn te staan. De maatregelen van de Staten tegen Coornhert waren 
eenn dode letter gebleken, wat de predikanten interpreteerden als een 



300 0 

gebrekk aan steun voor de publieke kerk. In hun ogen verkwanselden de 
Statenn aldus de erfenis van de Opstand en - erger nog - miskenden zij 
Godss genade, zichtbaar gemaakt in de miraculeuze redding van het land 
uitt de klauwen van Spanje en het katholicisme. De predikanten wilden 
aantonenn dat zij zich tegenover Coornhert staande konden houden. 
Eeniederr moest weten dat de gereformeerde kerk haar status van 
universelee kerk kon waarmaken. Daartoe eisten zij van de Staten, die 
immerss tot taak hadden het ware geloof te beschermen, een 
godsdienstgesprek. . 

Dee Statenvergadering bleek meer te voelen voor een besloten 
besprekingg met Coornhert, als opmaat tot de uitvoering van 
strafmaatregelenn in het kader van het 'boekenplakkaat' van 1581. Dat 
gingg de predikanten niet langer ver genoeg; bovendien maakte Coornhert 
bezwaarr tegen de wijze waarop deze voorgenomen bespreking vorm zou 
krijgen.. Hij eiste voor beide partijen een notaris, die zou kunnen 
notulerenn tijdens de besprekingen. Op deze manier zou hij dagelijks 
kunnenn beschikken over een bijgewerkte versie van de acta. Het Haagse 
godsdienstgesprekk werd uiteindelijk op nagenoeg dezelfde wijze 
georganiseerdd als het debat in Leiden. De omvang en het politieke 
gewichtt van de ad hoe-commissie die met het Haagse debat werd belast, 
wass echter afwijkend. In Leiden traden twee commissarissen van de 
Statenn aan; in Den Haag werden maar liefst achttien gezaghebbende 
raadsherenn en regenten tot commissaris benoemd. De leden van de 
Hogee Raad vervulden in deze commissie overigens de belangrijkste rol. 

Hoewell  de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag op het 
eerstee gezicht grote gelijkenis vertoonden als ad hoe-commissies van de 
Staten,, waren zij inhoudelijk zeer verschillend. De predikanten bepaalden 
opp welke wijze zou worden gedebatteerd en kozen in Den Haag voor 
eenn geheel andere disputeervorm dan in Leiden. In 1578 wilden zij - in 
hett verlengde van hun schriftelijke polemiek met Coornhert - vooral 
aantonenn dat hun kerk de ware kerk was. Dat zou immers — bij gevolg -
dee status van de gereformeerde kerk als publieke kerk rechtvaardigen. 
Tijdenss het Haagse debat probeerden de predikanten echter op meer 
directee en aansprekende wijze invulling te geven aan de algemene status 
vann hun kerk en hun leer. Di t werd ingegeven door de terughoudende 
opstellingg van de Staten in het conflict met Coornhert, maar kwam ook 
voortt uit de manier waarop hun tegenstander na 1577 — toen hij uit 
ballingschapp naar Haarlem terugkeerde - zijn theologische standpunten 
hadd uitgedragen. 

Dee verbodsbepalingen van de Staten maakten het Coornhert 
vanaff  1578 volgens de letter der wet onmogelijk zijn geschriften tegen de 
gereformeerdee kerk en leer in druk te laten uitgaan. De polemiek met de 
predikantenn ging niettemin voort. Zij bestond voornamelijk uit een 
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uitwisselingg van handschriften. Voorts dacht Coornhert vermoedelijk de 
bepalingenn van de Staten te kunnen omzeilen door traktaatjes uit te 
gevenn waarin hij niet expliciet stelling nam tegen de gereformeerde kerk, 
maarr in het algemeen de zaligwording van de mens aan de orde stelde 
(mett een minimaal aantal verwijzingen naar de bijbel). De gelovige werd 
gewezenn op de noodzaak zich open te stellen voor de genade Gods 
opdatt hij als mens kon worden wedergeboren. Deze spirituele 
vernieuwingg of heiliging was volkomen afhankelijk van Gods op de 
menss inwerkende genade, maar dat betekende volgens Coornhert niet 
datt de mens in dit proces een geheel passieve rol kreeg toebedeeld. Hij 
moestt zich de goddelijke genade immers zelf toeèigenen en 'te gelde' 
maken.. In zijn toneelstukken vertolkte Coornhert dezelfde 'stichtelijke' 
denkbeelden.. De belangstelling voor zijn werk was groot, want in de 
periodee 1578-1583 verschenen - naast talloze traktaatjes - alle 
toneelstukkenn van Coornhert in herdruk. 

Dee wedergeboorte van de mens maakte vanuit theologisch 
oogpuntt onderdeel uit van de rechtvaardigingsleer. Tenminste, dat was 
dee algemene zienswijze geweest tot de reformatie. Protestantse 
theologen,, echter, hanteerden in het algemeen een strikte scheiding 
tussenn de rechtvaardigmaking {iustificatió) en heiliging (sanctijicatió) van de 
gelovige.. Goddelijke rechtvaardigheid {iustitia of genade) werd de mens 
slechtss toegerekend waarbij deze zijn zondige natuur behield. De 
wedergeboortee kwam tijdens het aardse leven weliswaar op gang, maar 
hieldd op geen enkele wijze verband met de rechtvaardige status van de 
menss voor God. Coornhert pleitte daarentegen voor de directe 
inwerkingg van de genade Gods. De rechtvaardigmaking en heiliging van 
dee mens waren volgens hem onderdeel van één proces. Zijn 
tegenstanderss uit gereformeerde hoek meenden dat deze opvatting 
aanleidingg gaf tot een meritocratische rechtvaardigingsleer. Immers, de 
erkenningg van een direct verband russen de genade Gods en de 
menselijkee natuur zou gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot de (vaak 
alss pelagiaans omschreven) gedachte dat de goddelijke genade zich 
richttee naar de aard van de menselijke natuur: de mens zou zijn genade 
kunnenn verdienen. 

Hett debat omtrent de rechtvaardigingsleer was uiterst complex en 
steedss weer bleken vele variaties mogelijk. Onder de gereformeerde 
predikantenn in Holland neigden sommigen, zoals de Haagse predikant 
Hortensius,, naar het standpunt van Coornhert. De (gereformeerde) leer 
vann de toegerekende rechtvaardigheid was moeilijk aan de man te 
brengenn en bovendien spoorde zij volgens Hortensius niet aan tot een 
levenn van goede werken. De predikant zag zelfs gelovigen 'ondert dexel 
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derr verdiensten Christi den wijden pat [...] ingaen'.7 Het levenspad dat 
Coornhertt voor zijn lezers schetste was daarentegen smal, maar maakte 
hett voor de mens wel mogelijk nog tijdens het aardse leven een staat van 
volkomenheidd of volmaaktheid te bereiken. Daarmee bedoelde 
Coornhertt dat de gelovige de geboden Gods op volkomen wijze zou 
kunnenn onderhouden. Dit zogenoemde 'perfectisme' van Coornhert (een 
heell  eigen theologische variant) heeft de aandacht van historici 
weggenomenn van het meer fundamentele debat over de rechtvaardiging. 
Coornhertt zelf heeft hiertoe bijgedragen door de volmaakbaarheid van 
dee mens tot speerpunt te maken van zijn kritiek op de gereformeerde 
leer.. In zijn gewraakte Proeve beweerde hij namelijk dat de menselijke 
volmaakbaarheidd onverenigbaar was met de Heidelbergse Catechismus, 
watt de conclusie zou rechtvaardigen dat dit leergeschrift iedere bijbelse 
grondslagg miste. 

Gezienn de ongezouten kritiek van Coornhert lag het voor de hand 
datt de gerenommeerde theoloog Saravia, die tijdens het Haagse 
godsdienstgesprekk namens de gereformeerde predikanten het woord 
voerde,, de tegenaanval zou kiezen. Dat gebeurde echter niet. Tijdens het 
Leidsee debat hadden de disputanten Crusius en Donteclock de keuze 
gemaaktt voor een gespreksvorm waarin de standpunten 'pro' en 'contra' 
helderr tegenover elkaar zouden worden geplaatst. De status quaestionis 
schreeff  onder andere voor dat zou worden gesproken over de 
kenmerkenn van de ware zichtbare kerk. De predikanten beoogden alle 
kritiekk van Coornhert te weerleggen, waarop het debat in hun voordeel 
konn worden beslist. Zij wilden in Leiden op de meest nadrukkelijke wijze 
afstandd nemen van het gedachtegoed van Coornhert, die hun kerk kort 
daarvoorr tot sekte had bestempeld. Saravia, daarentegen, zocht juist 
toenaderingg tot Coornhert. Hij probeerde tijdens het Haagse 
godsdienstgesprekk een schikking met hem af te dwingen. Daartoe 
bewandeldee Saravia verschillende wegen, maar zijn grootste succes 
behaaldee hij door Coornherts ideeën over de menselijke wedergeboorte 
tee incorporeren in de gereformeerde leer. Saravia maakte daarbij een 
karikatuurr van Coornherts perfectisme. 

Dee argumentatiestrategie van Saravia in Den Haag bevestigde het 
belangg van het gedachtegoed van Coornhert. Diens ideeën waren 
overigenss niet uniek, wel wist deze goefende polemicus zijn gedachten 
uitzonderlijkk goed voor het voetlicht te krijgen. Wanneer de 
gereformeerdee kerk haar status van publieke kerk daadwerkelijk wilde 
waarmaken,, dan moest zij aansluiting vinden bij religieuze voorstellingen 
diee onder veel gelovigen leefden. Saravia deed geen water bij de wijn wat 

77 Ada der provinciale e» particuliere synoden II . Reitsma en Van Veen ed., 254. 
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dee leer van de toegerekende rechtvaardigheid aanging (van een 
theologischh compromis was dan ook geen sprake), maar wilde duidelijk 
makenn dat de tegenstelling tussen het gedachtegoed van Coornhert en de 
gereformeerdee leer kon worden omzeild. In de hitte van de strijd toonde 
hijhij  gematigdheid. Bovenal benutte hij ten volle de retorische 
mogelijkhedenn van het godsdienstgesprek. 

Inn Den Haag toonde Saravia zich de vertegenwoordiger van een 
kerkk die eenheid nastreefde en het collectieve heil wilde dienen. Dit 
strevenn riep weerstand op. Voortdurend hadden gereformeerde 
predikantenn het hoofd te bieden aan critici die de legitimiteit van hun 
kerkk in twijfel trokken en haar leer bevochten. Velen beschouwden 
gereformeerdee predikanten als nieuwlichters, die hadden gebroken met 
dee katholieke kerk en haar eeuwenoude apostolisch-christelijke traditie. 
Eenn vooraanstaande predikant als Crusius gaf ruiterlijk toe dat de 
gereformeerdee kerk in dit opzicht de schijn tegen had. De predikanten 
warenn dan ook voortdurend verwikkeld in debatten over de leer, maar dit 
gebeurdee alleen wanneer lokale omstandigheden daartoe aanleiding 
gaven.. Deze ad hoe-aanpak maakt duidelijk dat predikanten het 
leerstelligee debat niet als een doel op zichzelf beschouwden, maar dat zij 
zichh in de eerste plaats als zielzorgers tot hun gemeente wilden richten. 
Dogmatischee strijd bracht immers onrust, zaaide twijfel over de rechte 
leerr en hield gelovigen van de kerk af. 

Dee gereformeerde predikanten opereerden voorzichtig. Zij 
betuigdenn hun steun aan de leer van Calvijn of Beza niet openlijk en 
lietenn zich niet meesleuren in de godsdienstige partijstrijd. De kunst was 
juistt zich boven deze strijd te verheffen. Ook Coornhert kreeg de 
predikantenn in Leiden niet zover kleur te bekennen. Op de synode van 
Middelburgg in 1581 spraken een aantal predikanten de wens uit te 
beschikkenn over een corpus doctrinae. Daarmee zou de strijd tegen ketters 
zijnzijn gediend.8 De predikanten zagen hun wens niet gehonoreerd. De 
synodee gaf de voorkeur aan een ad hoc-bestrijding van ketterij, waarbij 
iederee predikant naar eigen goeddunken diende te handelen. In weinig 
omlijndee bewoordingen besliste de synode 'dat een yeghelick gaeven 
hebbendee een oft meer bouexkens, de een teghen d'eene, ende de ander 
teghenn een ander ketterie schrijven, ofte bouexkens aireede daer teghen 
gheschreven,, oversetten zal'.9 Verder was het iedere provinciale of 
particulieree synode dan wel classis toegestaan met toestemming van de 

88 Van 't Spijker, 'De acta van de synode van Middelburg (1581)', 105. 
Ibidem. . 
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Statenn een disputatie tegen katholieken of wederdopers op touw te 
zetten,, 'den noot ende de gheleghentheijt sulcx heijsschende'. 

Dee godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag kwamen beide 
voortt uit een dergelijke noodsituatie. Coornherts messcherpe kritiek, in 
helderr Nederlands geformuleerd, dwong de predikanten ertoe de status 
vann hun kerk als publieke kerk - door de Staten verkozen en beschermd 
—— te (herbevestigen. In de zestiende eeuw was het godsdienstgesprek, 
datt wortelde in de academische disputatie, uitgegroeid tot een beproefd 
middell  om de hervorming van de kerk te legitimeren. Op gezag van de 
wereldlijkee overheid traden (overwegend in Duitse en Zwitserse steden) 
vertegenwoordigerss van het 'oude' en 'nieuwe' geloof met elkaar in debat 
opp basis van de Schrift, waarna de magistraten de kerkhervormers tot 
vertegenwoordigerss van het ware geloof uitriepen. De uitkomst van deze 
politiekee disputaties lag altijd op voorhand vast. Hoewel de Staten van 
Hollandd de beslissingsbevoegdheid in geloofszaken afwezen, vertoonde 
hett Leidse godsdienstgesprek veel trekken van dit type disputatie. 
Coornhertt moest tot zwijgen worden gebracht, waartoe de predikanten 
allee ruimte kregen het debat naar eigen goeddunken vorm te geven. 

Hett Haagse godsdienstgesprek droeg eveneens het stempel van de 
predikanten,, die wederom als dominante partij aantraden. Saravia werkte 
echterr toe naar een schikking met Coornhert. Een recht-toe-recht-aan 
weerleggingg van diens kritiek zou de gereformeerde kerk volgens de 
predikantt weinig winst opleveren. De ideeën van Coornhert over de 
heiligingg van de mens vulden een leemte, wat de publieke kerk zich 
behoordee aan te trekken. Het is belangrijk te onderstrepen dat de leer 
vann predikanten als Hortensius en Herberts in grote lijnen met het 
gedachtegoedd van Coornhert overeenkwam. Saravia's rekkelijkheid gaf in 
Denn Haag vorm aan een debat dat het beste valt te vergelijken met 
buitenlandsee godsdienstgesprekken waarin de keizer of vorst verzoening 
probeerdee te bereiken tussen verschillende geloofsgroepen. Voor deze 
debattenn geldt echter onverminderd dat de publieke kerk (in het 
buitenlandd de lands- of staatskerk) haar legitimiteit wilde afdwingen door 
hett universele karakter van haar leer te beklemtonen. Een debat tussen 
gelijkwaardigee partijen was onmogelijk. 

Inn Europees perspectief waren de godsdienstgesprekken in Leiden 
enn Den Haag weinig bijzonder. Coornhert initieerde een controverse 
omtrentt de publieke kerk die de autoriteit van de Staten schade toebracht 
enn de politiek-godsdienstige orde dreigde te ondermijnen. De 
godsdienstgesprekkenn in het Europa van de Reformatie dienden tot 
herstell  van de rust, die nu eenmaal afhankelijk was gemaakt van een 

Ibidem,, 104. 
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'natuurlijk'' bondgenootschap tussen kerk en staat. Geloofsverdeeldheid 
verstoordee deze orde en vormde dan ook een constante zorg voor 
wereldlijkee en kerkelijke autoriteiten. Ook Coornhert beschouwde de 
kerkelijkee pluriformiteit als probleem. Het was volgens hem een tijdelijk 
fenomeen,, dat het meest was gebaat bij een politiek van 
godsdienstvrijheidd ter voorkoming van verder bloedvergieten omwille 
vann het geloof. In hoeverre zijn vrees voor een 'Geneefsche inquisitie' op 
Hollandsee bodem terecht was, valt overigens moeilijk na te gaan. De 
gewetensvrijheidd werd in deze periode op grond van de Unie van 
Utrechtt door alle partijen voorgestaan, wat een aanstaande politiek van 
kettervervolgingg onmogelijk maakte. Deze vrijheid van geweten was 
echterr niet synoniem met vrijheid van godsdienst. Juist het gebrek aan 
godsdienstvrijheidd in Holland, dat Coornhert aan den lijve had 
ondervonden,, inspireerde hem vermoedelijk tot zijn - in retorisch 
opzichtt zeer effectieve - beschuldigingen aan het adres van de 
gereformeerdee kerk. 

Dee veronderstelling van sommige historici dat de 
godsdienstvrijheidd die Coornhert propageerde, veelal aangeduid in 
combinatiee met moderne begrippen zoals 'tolerantie' en 
'verdraagzaamheid',, de inspiratiebron vormde voor de 
godsdienstgesprekkenn in Leiden en Den Haag, is beslist onjuist. Met 
dezee debatten beoogden de Staten juist de eenheid van geloof te 
bevorderenn door de belangrijkste criticus van de publieke kerk uit te 
schakelen,, dan wel in te kapselen. De begrippen 'eenigheyt' en 
'eendracht'' zijn in deze periode echter niet altijd inwisselbaar. De 
oorlogssituatiee stelde grenzen aan het eenheidsstreven van de Staten; 
mogelijkk was de rust in het land zelfs beter gediend indien de 
godsdienstigee verdeeldheid ongemoeid werd gelaten. De 
voorgeschiedeniss van de godsdienstgesprekken in Leiden en Den Haag 
toontt dat de Staten zich bewust waren van de grote risico's die met deze 
debattenn waren gemoeid. Inderdaad brachten de godsdienstgesprekken 
grotee onrust met zich mee en maakten zij geenszins een einde aan het 
conflictt tussen Coornhert en de predikanten. 

Vann der Corput klaagde in 1579 over het onvermogen van de 
overheidd de onrust op godsdienstig gebied te temperen. T)aer en is geen 
hooftt in der policye, ende nyemant dien de uutvueringe der kerckelicke 
saeckenn eygentlick bevolen is, soo waschet het eene ongemack op 
dander'.111 Uit de gang van zaken tijdens de godsdienstgesprekken in 
Leidenn en Den Haag is gebleken dat de Staten niet openlijk een oordeel 

111 Van der Corput aan Crusius, 7 september 1579, Brieven III , deel II . Janssen en Van 
Toorenenbergenn ed., 107-108. 
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wildenn vellen in dit theologische conflict. Dat was geheel conform de 
Pacificatiee van Gent en de Unie van Utrecht, waarin een definitieve 
regelingg van de godsdienstkwestie op de lange baan werd geschoven. Met 
eenn uitgesproken stellingname in godsdienstige aangelegenheden, zou de 
regeringg grote groepen van de bevolking van de Opstand hebben 
vervreemd.. Tegelijkertijd verdroeg de strijd tegen Spanje geen openlijke 
aanvall  op de publieke kerk die de bescherming genoot van de Staten. 
Mett de kwestie-Coornhert was ook de autoriteit van de overheid in het 
geding.. De gereformeerde predikanten kregen uiteindelijk toesternming 
dee kritiek van Coornhert in het openbaar te pareren. Daarmee schiepen 
dee Staten, als hoeders van het ware geloof, de voorwaarden voor de groei 
vann een sterke publieke kerk. Met de debatten in Leiden en Den Haag 
wildenn zij onder moeilijke omstandigheden hun steun aan de 
gereformeerdee kerk en haar leer gelegitimeerd zien. 
Godsdienstgesprekkenn waren nu eenmaal landszaken, in het roerige 
Hollandd evenals in de rest van Europa. 


