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Hooggoschatte Oom
Aan U draag ik iiifn both over Coornlzert oj^. Grj
hebt lief zicf worden Gzj weet, koevele kostel ke lenle- en
zomerdag era, op min Izeer4jken koepel, hiei- nab/ de kalme

oevers van de Lek, aan het lezen en herlezen van Coornlierts
g eschraften z^n gew^d. Vele bjzonderheden nit die geschriften
hebben wj sarnen besproken. Met uwe oj5merkingen deed ik
winst. Uw goede raad licktte mij voor. Telkens stond uwe
welvoorziene boekeraj mij ten dienste. Zou ik dan voor U niet
een woord van llartelijken dank over hebben, nu het werk
gedrukt op mine schrj/ftafel lig t en eerlang aan het lezend
j5ubliek zal aangeboden worden i
fa, van harte gaarne, want ik kan en mag niet verzwijgen, hoeveel goeds ik aan den vee jarigen omgang met U
verschuldigd ben. De Schrijver van de Pa s t o r i e v a n
Ma s t / a n d wist het wel, dat er voor ons, predikanten ten
15latten laude, Been grooter genoegen le smaken is dan het gul

en on edwon; en verkeer met kundzçe, welg ezinde nahuren. Het
schenkt Leven aan onzen geest en kracht tot ons werk.
En nu gnat min boek de wereld in, en a lj, als een
vriendelijke .lJfaecenas, a eeft het uwe beste wenschen merle.
Het is uwe stellige overtiliging, zoowel als de mine, dat Coornhert nog in onzen t it verdient gekend to worden.
A1, wat er van vr^heidszucht in onzen boezem blaakt,
(en als goede Nederlanders zijn w/ in merg en gebeente vriheidlievend), steint in met het streven van den Haarlemschen
notaris. Niet, omdat h/ Liber4 n was, -- dat betreuren w;
ook niet, omdat het juist de Gereformeerde predikanten wares,
die h f tegensprak, -- daarin had hi wel wat g ematigder
kunnen zmn ; maar omdat hij pal stolid voor de rechten van

het g eloof des harten en geene heerscha pej van nenschen over
iemands geweten duldde. I'VZJ eeren hem om dat streven, is
het niet zoo . Ook meenen w/. dat de wereld alt d behoefte
zal hebben aan mannen, die daarvoor dui ven strfden. Geve
God, dat het in ons vaderland nooit aan 2oaardeering van
zulke wakkere striders ontbreke.
Ik buff
Uw toes; eile;-en Neef
Fg D. J. MOOR R E E S,
v1ANEN, aan de Lek.

April 1887.

INLEIDING.
Dirk Volckertszoon Coornhert is een merkwaardig man in
den strijd onzer zestiende eeuwsche vaderen voor burgerlijke
en kerkelijke vrijheid, een man, die bet eerlijk met zijn
land, met zijn geloof, met zijnen bijbel heeft gemeend, een
vriend van zelfstandige ontwikkeling des geestes, van eigen
verworven, werkzaam geloof en van verdraagzaamheid jegens
andersdenkenden. Of klinkt deze getuigenis al to schoon, en
hebben zij gelijk, die hem een der grootste vijanden van kerk
en godsdienst noemen, den antichrist, die het Christendom op
het hoogst gehaat en op het gemeenst gelasterd heeft ? Ret
oordeel over Coornhert loopt hemelsbreed uiteen, naar gelang
van het standpunt, waarop de beoordeelaars staan ; maar, hoe
ook door dezen gelaakt en door genen geprezen, wordt hij
toch door alien een merkwaardig man genoemd. Ofschoon
hij geene eigenlijk gezegde godgeleerde opleiding ontvangen
had en levenslang een burgerlijk ambt bekleedde, was hij
theologant van top tot teen en daarin geheel een kind van
zijnen tijd ; want het wemelde toen van theologanten, godsdienstpredikers en sectestichters : Martinisten, David Joristen, Nicolaisten, Kalvinisten, Doopers, Batenburgers en
hoe zij vender heeten mochten. En met al die scheurmakers
en kerkstichters is Coornhert in aanraking gekomen en over
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hunne gevoelens heeft hij zijn oordeel geveld. Lijn optreden,
zijne bedrijven, zijne geschriften, zijne groote en kleine
traktaten leveren derhalve eene belangrijke bijdrage tot
kenschetsing van het godsdienstig denken en het kerkelijk
leven der zestiende eeuw.
Toch ontbreekt ons tot dusver een boek over Coornhert.
Wel heeft dr J. t e n B r i n k in 1860 eene latijnsche dissertatie geschreven over het leven van Coornhert 1 ) en daarop
eene historisch-ethische studie over Coornhert en zyne
Wellevenskunst 2) laten volgen, maar hoeveel belangrijks
in deze beide werken bijeenverzameld en ontwikkeld is, de
geleerde schrijver erkent zelf, dat er meer gedaan moet
worden.
Terzelfder tijd heeft d r R. Fruin in zijn met goud bekroond boek Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog eenige
bladzijden aan Coornhert toegewijd en hem voorgesteld als
vertegenwoordiger van de vrijzinnige partij in kerk en staat
en tevens als beoefenaar der Nederlandsche letteren ; maar
uit den aard der zaak konden slechts enkele trekken aangebracht worden om het portret van den verdiensteliaken
man te schetsen.
Ook Busken Huet heeft in zijn Land van Rembrand met
voorliefde over Coornhert gesproken en luide de onaf hankeljkheid van zijnen geest en van zijn karakter geprezen.
Men behoeft dus niet te zeggen, dat Coornhert door het
thans levend geslacht vergeten wordt. En als letterkundige,
en als Godgeleerde wordt hij genoemd. Geene schets van
Nederlandsche letterkunde verschijnt in het licht, of Coornhert wordt er in vermeld. Geen handboek over de geschiedenis des vaderlands wordt geschreven, of er wordt
van Coornhert gewag gemaakt. Geen werk over Neder1) Dr J. ten Brink, Diss. de Coornhertio. Traj. 1860.
2) D. V. Coornhert en zijne wellevenskunst door dr J. ten Brink.
Amsterdam. Geb. Binger. 1860.
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landsche kerkgeschiedenis en over Gereformeerde dogmatiek, of men kan er jets aangaande Coornhert vinden. Maar
niet enkel de wetenschappelijke wereld, ook het lezend publiek in het algemeen moet nog meer opzettelijk met hem
bekend gemaakt worden.
Het hier vblgend geschrift is eene min of meer uitvoerige
schets van Coornherts leven, karakter en geschriften, opgesteld ten behoeve van het letterlievend Nederland. Wel
heeft de schrijver zUn voordeel gedaan met hetgeen door
zijne voorgangers nagespoord en ontwikkeld is, maar hij
heeft zich daarom niet ontslagen geacht van de taak,
zelf de werken van Coornhert te raadplegen. Integendeel,
hij heeft zich beijverd, den inhoud van die werken in zich
op to nemen. Eene vrij uitgebreide taak! want gro9t is
het aantal van Coornherts geschriften. Zij beslaan drie
deelen in folio, samen 6844 folio bladzijden, naar berekening
van d} J. ten Brink, wellicht ruim 35 deelen van 200 bladzijden in octavo. Intusschen, hoezeer, wat taal en stijl
betreft, verouderd en in schrijftrant doorgaans breedsprakig,
zijn Coornherts werken de moeite van eene nadere kennismaking ten voile waard. Zij leeren ons van nabij den
merkwaardigen man kennen, die een der toongevers was
in de dagen van Prins Willem I, dichter, prozaschrijver,
Godgeleerde, zedenleeraar tegelijk, in alles getuigenis gevende van eenen oorspronkelijken, krachtigen, rijk begaafden
geest. Is het vreemd, dat de zorgvuldige en gezette studie
van deze folianten ons geheel verplaatst in de veelbewogen
zestiende eeuw en ons doet medeleven met die menschen,
die meer dan voor hunne stoffelijke belangen, voor hunne
godsdienstige behoeften oog en oor en hart geopend hadden!
Het devies van Coornhert luidde: weet of rust. Van
tweeen een, of blijven jagen naar het bezit van wetenschap
op het hoogste gebied, en daar werkelijk zoo ver in vorderen, dat men zich eene eigen meening vormen kan, of. .
eerbiedig berusten in hetgeen ons te hoog, te wonderbaar
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is i). Welaan, volgen wij de banier, waarmede Coornhert
ons voorgaat. Weten of rusten; streven naar kennis van
Coornhert, van zijne geestesontwikkeling, van zijne werkzaamheid, van zijn karakter, zoo streven naar de kennis
daarvan, dat wij met welgegronde overtuiging zeggen kunnen : Ziet, dat is zijne beeltenis, zulk een man is hij geweest !
Het eerste deel zal gewijd zijn aan het leven van Coornhert. In tijdrekenkundige orde zal zooveel mogelijk alles
vermeld worden, wat nit zUne eigene mededeelingen en nit
de berichten van zijne tijdgenooten omtrent zijn leven is
to verhalen.
Daarop zal het tweede deel volgen over het karakter van
Coornhert, zooals het zich in het verkeer met menschen
van allerlei geestesrichting ontwikkeld heeft.
Het laatste deel zal zich uitsluitend bij zijne geschriften
bepalen en bij zijne verdiensten als schrijver.
1) Zie Coornhert III. =fo 173 „niet uit curieuzen weetlust zoek ik
Gods praedestinatie to doorgronden, waarin ik gaarne rusten en niet
weten wil."

D E E L I.

HET LEVEN VAN 000RNHERT.

1.

JEUGD EN JONGELINGSCIIAP.

In 1522 werd Dirck Volkertszoon Coornhert to Amsterdam geboren. Zijne ouders behoorden tot den deftigen burgerstand en gaven aan hunne kinderen, twee dochters en
drie zoons, waarvan Dirck de jongste was, eene degelijke
opvoeding. Hoe gaarne daalden wij tot de bijzonderheden
van het leven in dat huisgezin af, maar wij moeten ons
bij slechts enkele hoofdzaken bepalen ; want het korte
Levensbericht in het eerste deel van Coornherts Werken
heeft slechts de meest in het oog vallende gebeurtenissen
medegedeeld. Wij mogen dat betreuren, ons er over verwonderen kunnen wij niet. Of hebben wij recht aangaande
Coornhert to verwachten, wat zelfs aan den beroemden Joost
van den Vondel en aan den begaafden Drost P. C. Hooft
niet is to beurt gevallen! Aangaande de vorming en ontwikkeling van die mannen is ons ook zoo weinig meegedeeld. flat komt, omdat het beschrijven van iemands leven
destijds geacht werd to bestaan in het vermelden en op
den voorgrond plaatsen van schitterende of roemrijke
daden en verrichtingen. Aan het navorschen en schetsen
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van iemands geestelijke vorming en ontwikkeling werd weinig zorg besteed 1).
De oude Volckert Coornhert behoorde tot den gegoeden
burgerstand en had een beklanten lakenwinkel. Hij liet zijn
kinderen alles leeren, wat zU in hunnen kring behoefden en
wat de school to Amsterdam verschaffen kon. Zijn noon
Dirck schijnt reeds als knaap veel ijver aan den dag gelegd
en zich, behalve op de taalkunde en overige schoolvakken,
op de poezie, de muziek en de graveerkunst toegelegd to
hebben. Niet dat hij zich eene gansch buitengewone roeping
tot eene dezer kunsten was bewust geworden, maar hij
meende een middel bU de hand to moeten hebben, om zijn
brood to verdienen. Want tot handels- en winkelzaken
gevoelde hij zich volstrekt niet aangetrokken, en eene ramp
ware hem geweest, levenslang achter de toonbank to moeten
staan.
Hij was nog slechts een aankomende knaap, Coen Amsterdam beroerd werd door het optreden der Anabaptisten, die
met getrokken zwaarden langs de grachten liepen en het
wee u! wee u! over de stad hunner inwoning uitgilden.
Wat moeten deze en soortgelijke tooneelen een indruk to
weeg gebracht hebben in het ontvankelijk gemoed van den
dertienjarigen knaap, die aan huis bU zijne ouders in de
Roomsche kerk was opgevoed. In den deftigen kring van
den Amsterdamschen lakenkooper zal van de Anabaptisten
wel niet anders gesproken zijn dan als van zinnelooze dwepers, omverwerpers en verstoorders van de maatschappelijke
orde. Maar buiten de ouderlijke woning, op straat of in de
mooning van bekenden en vrienden, zal de jeugdige Dirck
wel Bens menschen ontmoet hebben, die er anders over
dachten. Wie weet, of er onder zijne leermeesters niet ge1) Men schrijft Coornherts biografie toe aan J. A. Colon, den
uitgever zijner werken. Zie voorts bij di ten Brinks D. V. Coornliert, bl. XLII.
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weest zijn, die in zijne ziel do zaden hebben gestrooid van
de nieuwe leer! Misschien is hij wel eons in het geheim
naar de samenkomsten van Anabaptisten heengegaan ! Dit
althans getuigt hij in de voorrede van eon zijner schriften:
,,ik was nog beneden de zestien jaren, toen ik door Gods
genade ijverig begon to zoeken naar mijner ziele zaligheid.
Mijne ouders hadden mij vergund in den Bijbel to lezen.
Dagelijks las ik daarin en begon reeds vroeg eenige misbruiken in de leer der Roomsche kerk to ontdekken." 1)
Hij verhaalt daarbij, dat zijne ouders Katholiek waren
en hem naarstigljjk in het Katholieke geloof hadden laten
opvoeden. Bijzonder gestreng kan de Katholieke opleiding
der kinderen niet geweest zijn, want dan zouden zij goon
Bijbel in handen gekregen hebben; maar de oude Volckert
Coornhert en zijne vrouw hadden zich althans voor hot
uiterlijke niet van de Roomsche Kerk losgescheurd. Lij behoorden waarschijnlijk tot die gezeten burgers, die bedaarde
toeschouwers van de kerkelijke beweging hlinner dagen
bleven en zich hoofdzakelijk aan hunne burgerlijke boring
hielden.
Omtrent het jaar 1539 word Dirck Coornhert door zijnen
vader met eon koopvaardijschip naar Portugal en Spanje
gezonden, niet zoozeer om handelszaken to doers, als om,
zooals jongelieden van goeden huize gewoon waren, landen
en volken to leeren kennen. D r. ten Brink 2) gist, dat de
zeventienjarige jongeling to Sevilla eon kettergericht bijgewoond en door die aanschouwing den eersten grond gelegd
heeft tot zijn fellen afkeer van „het ketterdooden." -- Hot
is mogelijk, dat hU zulk een gericht in Spanje heeft aanschouwd, maar hij behoefde anders niet naar Spanje to reizen, om de gevoelens van Karel V omtrent de ketters to
1) Zie Coornh. II. fo 551. Voorrede tot het traktaat over de Erfzonde, geschreven in 1580.
2) Zie dr. J. ten Brink. D. V. Coornhert en zijne Wellevenskunst.
Amsterdam 1860. bl. XXXV tot XL.

leeren kennen 1). Van des Keizers plakkaten had hij in zijn
eigen land genoeg, en meer dan genoeg vernomen. Wij
denken daarbij niet aan de wreede en vreeselijke terechtstellingen van de Anabaptisten, die te Amsterdam onthoofd,
gevierendeeld en geradbraakt zijn. Dat alles behoort tot de
burgerlijke rechtspleging van den toenmaligen tijd ; maar
wij hebben het oog op terechtstellingen, ten gevolge van het'
overtreden der plakkaten. Wij denken aan den brandstapel
van Willem Dirks, Juli 1525 te Utrecht, van Pistorius,
Aug. 1525 en van Wendelmoet Claesdochter Nov. 1527,
beiden te 's Gravenhage, 2) wier eenige misdaad daarin bestond, dat zij de leer der Roomsche Kerk bestreden en verwierpen. Wij hebben ook het oog op de vonnissen, die om
soortgelijke redenen Amsterdamsche burgers troffers, zooals
den schoenlapper Jan IJsbrandt, die uit de stad gebannen
werd, omdat hij had uitgeroepen: ,,ik wil maar heengaan,
ik heb al lang genoeg dwaalleeraars gehoord"; en Hillebrand van Zwol, die wegens versmading van het Sacrament
des altaars, met een Priem door zijne tong aan de kaak had
xnoeten staan. 3)
Hoeveel van dien aard was reeds in de Nederlanden voorgevallen ; en, had Coornhert het niet met eigen oogen aanschouwd, hij had er toch van jongs af van gehoord.
Waarlijk, de of keen van „het ketterdooden" behoefde hij
niet op eene reis in Spanje te leeren.
Toch kan zulk eene reis heilzamen invloed geoefend hebben op de verdere ontwikkeling van zijnen geest en gaarne
stellen wij ons voor, dat hij, gerijpt in menschen- en wereld1) In zijn Proces van het Ketterdooden Coornliert II. f 77, zegt
C. zelf : van rnijn jonkhoid af heb ik gowoten, dat velo menschen
gedood zijn evenzeer om de religie als om misdaden.
2) Zie Do Hoop Scheffer, Geschied. der Herv. in Studien en Bijdragen op 't gebied van historisclie thoologie, deel I en II.
3) Zie De Hoop Scheffer, ge^chied, der Herv, in Studien en Bijdragen, II bl. 336.
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kennis, naar het vaderland is teruggekeerd. In zijne levensbeschrijving wordt verhaald, dat hij „vermakelijk was door
propoosten in maaltijden," een wel ontwikkeld man derhalve,
aangenaam in gezelschap, geestvol, degelijk. Daarbij was
hij in het schermen en in andere eerlijke, loffelijke en geoorloofde kunsten zeer geoefend. Voorts bespeelde hij de
duitsche fluit,, de luit en het klavecimbaal, en legde zich
met voorliefde toe op ,,het rijmen."
Dit laatste wijst ons op het aandeel, door hem genomen
in de werkzaamheden der Amsterdamsche Rederijkers. Teruggekeerd van zijne reis naar Portugal en Spanje werd
hij lid van de Amsterdamsche Rederijkerskamer : in lie fde
bloeiende, en kwam door dat gezelschap in aanraking met
mannen als Hendrick Laurensz. Spieghel en Roemer Visscher.
Deze mannen waren bezield met ijver voor de Nederlandsche taal en legden zich zorgvuldig toe op zuiverheid van
stijl. Met geestdrift nam Coornhert aan hunne oefeningen
deel, rijmelde, dichtte en vervaardigde een aantal zinnespelen, die ook in zijne werken opgenomen zijn 1).
De zinnespelen van Coornhert, ofschoon in vorm en strekking. gelijk aan de gewone Rederijkersstukken, onderscheidden zich van die van anderen door zuiverheid van taal.
Daarop stelde de jeugdige dichter den hoogsten prijs. Hij
beminde het Nederduitsch en hield het voor eene van de
iijkste talen der wergild. Gaarne worstelde hij met zijne
gedachten, om er de passende uitdrukking voor te vinden.
Daaromtrent schrijft hij in een brief aan Spieghel (wij deelen de woorden in Coornherts eigen spelling en taal mede) :
,,soo veele de tale, bij mij hierinne gebruijckt, magh beroeren,
ben ick gedrongen geweest in 't handelen van nieuwe stof
in Neerlandtsch bij wijlen oock nieuwe woorden te gebruijcken,
als die al in mijne jonckheijdt, daar ick mochte, vermijdt
1) Zie Coornhert I. fo 387. en fo 4&. en III. fo 521 en fo 532 en
fo 542.
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hebbe vreemde bedellappen to brodden opten rUcken mantele der Neerlantscher tale" 1). Dichterlijke uitdrukking
voor zijn ernstig streven naar zuiveren stijl : de rUke mantel
van onze taal heeft Beene vreemde lappen noodig.
En Coornhert was wel de man om zich dezen mantel
in behagelijke plooien om de schouders to werpen.
Uit dat oogpunt besehouwen wU met belangstelling niet
alleen zijn proza maar ook zUne poezie. Er zijn een aantal
gedichten van zUne hand, in eenen bundel, het zoogenaamde
Liedboeck (Coornherts Werken I. f° 487 tot 509) verzameld.
Onderscheiden 7ij zich hoofdzakelUk door stichtelijken inhoud, zij leveren ons hier en daar eene bijdrage tot de
kennis van des dichters levensomstandigheden. Wij zullen
dan ook, zoo dikwijls er aanleiding toe is, van het Liedboecic gebruik makers en het steeds aanhalen in de eigenaardige taal en spelling der zestiende eeuw.
Uit Coornherts jongelingsjaren is stellig het lied getiteld
no 23 OP EEN BLAUWE SCREEN.
Al mynen tyd
Heb ik verteert
In liefden, daar ick bleef verneert
Sonder profyt,
Om een, die my noyt heeft begeert,
Sy heeft met my den sot gescheert:
Al mynen tyd.
Na hare jonst
Socht myn ghemoed.
Die miste ick; maar schoon woorden soet
Gaf sy met konst:
Dick heeft sy my uyt spot gegroet,
Dies liep ick als een sot, arm blood
Na hare jonst. Nochtans mind' ick
1) Zie Coornhert I Wellevenskunst in do voorrede fo 270. Bij aanhaling zal meestal onze taal en spelling gebezigd worden; slechts
bij uitzondering die der zestiende eeuw.

Ii
Die loose vrouw:
Op hoope dat sy troosten souw.
Sij zeydet dick,
Daarin vont ick se onghetrouw,
d Welck my arm dwaes int hart deed rouw<
Nochtans mind' ick
Als Korenhert,
Princesse fier,
Ben ick veiligh voor u dangler:
Verlost van smert,
My lust niet meer van uwen bier
Ick leef nu vry, na myn manier
Al Korenhert.
Maat en rijm mogen in dit gedichtje to wenschen overlaten, er is Loch gloed in. Het is de klacht van eenen
jongeling, wiens liefde onbeantwoord blijft maar die levenslust genoeg overhoudt, om zich dit Teed to getroosten en
zijnen weg door het leven blijmoedig to vervolgen.
Welhaast vindt hU een ander meisje, dat indruk op hem
maakt en aan hetwelk hij een gedichtje toewijdt van dezen
inhoud :
LIEDBOECK no 22.
Door wissel van liefde myn leven verheught,
Ik hebse begeven, daar al myne jeught
In druck om is verloren:
Eon minlick geneucht
Een vrouwken vol deughd
Heb ick daarvoor verkoren.
Die ick eerst minde en achte my niet,
Al toochd ick haar jonst, zij konst met verdriet
In treuren my bedelven.
Daar 't hart nu op ziet,
Haar liefden my blot,
Zy mint my als haar seluen.
Haar liefde myn kiaghen en treuren afsnyd,
Van sorgh en droefheyd heeft zy my bevryt:
Wy zyn een met ens beyden.
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Gheen werelt, gheen tyd,
Geen dood, geen nyd,
En sal ons moghen scheyden.
Daar liefde door jeughde schoon neemt beginne
Ruymt zy in leelicke oudheyd den zinn e,
Myn liefd wast t'alder wren,
Hoe ickse meer kinno,
Hoe ickse meer minne,
En dat sal eeuwigh duren.
Zy blyft ghetrouw oock na de dood,
Haar harte staat open, haar zinnen bloot,
Daar met zy wel kan raden,
In jammer, in noot,
In wederstGot,
Blycken haar edel daden.
Haar wysheyd myn leven en rusten voet,
Haar schoonheyd my altyd verblyden doet:
Haar kennis doet my eruen
Het opperste good,
Een oprecht ghemoed,
Pat nemmermeer mach sterven.
Princesse, u name staat seker en pleyn,
Al in myn ziele, u goedheyd certeyn,
Lost my van alle smerten,
Levende ghemeyn,
Als Korenhart reyn,
Zyn wy in een twee harten.
Inderdaad een aardig minnelied, dat ons van den gemoedelijken zin des jeugdigen dichters een goeden dunk
geeft.
Het thans volgend tafelliedje strekt tot bewijs, dat Coornhert niet of keerig was van een gullen dronk.
no 32. TAFELLIEDJE.
Wy dancken den waard
Omdat by ons voet,
En d' edel wyngaard,
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Die dees druif kens soet
Ons mildelyck biet.
Dit wyntken wilt drincken,
Hij doet het ons schincken
Uut liefde om niet.
Drinckt al vry droncken
Van dees soete most
Zy wert gheschoncken,
Buyten onse kost,
En mindert verdriet,
Dit wyntken wilt drincken,
Hy doet het ons schincken,
Uut liefde om niet.
Smaackt, Prince, dees wyn
In reynder borste
Sy doet vroolick zyn
En bluscht den dorste.
Met hemels bediet.
Dit wyntken wilt drincken,
Hy doet het ons schincken
Uut liefde om niet.
Mocht de dichter van deze en soortgelijke liedjes in zijne
jeugdige jaren een vriend van guile scherts zijn geweest,
zijn acrd was zedig en ingetogen. Hij bleef binnen de palen
der matigheid en noch in zijne poezie noch in zjjn proza
zal men jets vinden, dat met deze doorgaande stemming
in tegenspraak is. .Hij hield ook van spelen met de pen
en maakte gedichten, waarin de letters van iemands naam
kunstig gevlochten waren. Het was soms zijn eigen naam,
of die van een zijner vrienden of die van het meisje, dat
zijne liefde met wederliefde beantwoordde en dat zUne vrouw
wend. Zij heette Neeltje Simonsdochter en behoorde to
Amsterdam thuis. Hare familie was onbemiddeld en hare
zuster Anna de bijzit van Reinoud III, heer van Brederode
en Vianen. Nu ontnam deze onwettige betrekking van Anna
tot een edelman niets aan de waarde van Neeltje, maar
het is licht tE begrijpen, dat de scheeve verhouding van de

14
familie Simons tot het huffs van heer Reinout het fatsoen
van vader en moeder Coornhert to na was. De vader had
dan ook altijd dit huwelijk afgeraden en in zijn testament
laten aanteekenen, dat, ingeval zijn zoon Dirck Loch met
dit meisje trouwde, aan hem geen huwe1 jksgoed zou nitgekeerd worden. Eene harde bepaling, maar die, na vader
Coornherts kort daarop gevolgden dood, door moeder Coornhert stipt gehandhaafd werd. Haar zoon Dirck moest van
het meisje afzien, of hij ontving geen huwelijksgift.
Toen kwam het er voor onzen Coornhert op aan, to toonen, wat hij wilde. Waaraan gaf hij de voorkeur? aan het
geld van zijne ouders of aan de liefde tot zUrie Neeltje?
Hij eindigde met aan de stem des harten gehoor te geven
en trad met zijne Neeltje in het huwelijk. Toen voerde
zijne moeder de testamentaire bepaling van haren overladen
echtgenoot letterlijk nit en onthield aan Dirck haren geldelijken steun. 'Anders had hij te Amsterdam kunnen blUven leven, nu moest hU elders zich door eigen insparining
een maatschappel^jken stand verschaffen. Beslissend tijdstip voor de vorming van zijn karakter. De kloeke, mannelijke geest is Coen in hem ontwikkeld, waarvan hU later
de bewijzen heeft gegeven, en niet zonder reden koos hij
zich tot zinspreuk : verkiezen doet verliezen.
LIED no 55 UIT HET LIEDBOECK
Neemt waar den tyd,
vie dat ghy zyt
met vlyt,
Wilt op u wandel mercken.
Verslyt u leven niet in orirusten,
Maar maackt u quyt twist ende stryd,
Belyt eendraeht in al u wercken
Bevryt u herte van quade lusten,
't Begheren menichvoud,
Heeft nu jongh ende oud,
Heel in zijn ghewout ghedreven.
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Verkiesen doet verliesen
een gerustigh leven.

2. VERBLIJF TE VIANEN EN TE HAARLEM.
Beer Reinout van Brederode, door zijne betrekking tot
Anna Simonsdochter een belangstellend vriend van Coornhert, noodigde hem en zUne Neeltje nit, hun verbiUf op het
kasteel Batestein te Vianen te vestigen. Hij hood aan Coornhert de betrekking van Concierge, Toeziender of Hofmeester
a in. Bij gebrek aan kennis van Brederode's hof houding kunnen wij niet bepalen, wat zulk een hofmeesterschap geweest
is. Was het de zorg voor den wijnkelder P was het de zorg
voor al het dienstbaar personeel ? Wij weten het niet, maar
stellen ons voor, dat het eene betrekking van ondergeschikten aard zal geweest zijn en als zoodanig ongewenscht voor
den noon van den welgestelden Amsterdamschen lakenkooper.
Intusschen ..... verkiezen doet verliezen.
Hij had zijne Neeltje verkozen boven de guest zijner ouders.
Nu moest hij de gevolgen van deze daad ondervinden. Van
den morgen tot den avond draven door het kasteel, en
toezicht houden op de huisbedienden, — ziedaar hoogstwaarschijnlijk zijne taak.
Wilde hjj in zijn levensonderhoud voorzien, dan moest
hij zich naar de wenschen van den edelman schikken, hoeveel zelfverloochening het hem kostte.
Het meest zal hem op Batestein de librije of bibliotheek
hebben aangetrokken, die wel voorzien was van boeken in
de Latijnsche, Hoogduitsche, Francoische en Nederduitsche
taal. hit een inventaris van den huize Batestein, ten jare
1556 1) blijkt, dat o. a. de werken van Flavius Josephus,
1) Zie Navorscher van 1872 bl. 329-334 en bl. 593-599. Na y, van
1873. bi. 273-284.

van Augustinus en de Evangelien en Epistelen van het
Nieuwe Testament daar aanwezig waren, voorts Cicero,
Quintilianus, Valerius Maximus, Appianus, Julius Caesar,
Terentius en Homerus. Wie weet, of Coornhert, als hij die
Latijnsche boeken inzag, niet den lust heeft voelen ontwaken, de oude classieke talen te kennen, ten einde zich den
toegang tot de Romeinsche en Grieksche letterkunde to
banen! In geen geval wilde hij zijne ondergeschikte taak
aan het hof van Batestein voortzetten. Hoe vriendelijk heer
Reinout hem bejegende, dat kasteel was de plaats niet, om
zijn geestelijken aanleg to ontwikkelen. Gedachtig aan de
spreuk: die Godzaliglijk wil leven, moet zich nit het hof
begeven, verzocht hij van zijn post ontslagen to worden en
vertrok met zijne echtgenoote naar Haarlem, vast besloten,
om zich aldaar door eigen arbeid een bestaan te verschafl'en.
En op welk eene wijze ? zou hij onderwijs in het schermen geven? of in de muziek ? of in de rederijkerskunst ?
Neen, hij zette eene plaatsnijders•werkplaats op 1). Het etsen
en graveeren strookte het best met zijn lust tot nadenken
en van nu of tot twintig jaren later toe, (van 1542 tot
1561) heeft hij met plaatsnijden den kost verdiend voor zich
zelven en voor zijn gezin.
Dat gezin bleef klein, want zijne vrouw schonk hem geene
kinderen, en daar man en vrouw eenvoudig leefden, waren
de verdiensten van zijn arbeid spoedig toereikend voor beiden en schoot er tijd over om, behalve met de kunst, met
de studie der letteren bezig to zijn.
De kunst van plaatsnijden werd destijds ijverig beoefend,
zooals nit de werkzaamheid van een aantal graveurs duidelijk blUkt. Had Coornhert ook geen bijzonder groot
talent, hij leverde toch werk, dat de mededinging met dat
1) Coornh. I. fo 1. het Leven van Coornhert verineldt het plaatsnijn in koper en het etsen,
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van anderen ten voile kon doorstaan en naar getuigenis van
Marron biographic universelle 1) nog tot in de aclittiende
eeuw zeer gezocht bleef.
Het waren met name altaar- of historie-stukken van Maarten van Heemskerk 2), die hij in plaat bracht. Als door
Coornhert gesneden worden aangeduid de prenten van den
Bethiehemschen kind ermoord, van den Balk in het oog,
van de 12 Patriarchen, van Christus' kruisiging, bijbelsche
stoffen, die ongetwijfeld in ernstigen zin behandeld zijn
ofschoon prof. J. Trigland in zUne Kerkelijke Geschiedenis
fo 714 schrijft, dat er vele prentjes van Coornhert in ieders
handers waren, die eene ,, alle religie wedersprekende en uitlachende" strekking hadden.
Mogelijk is bet, dat de nog jeugdige Coornhert, zUnen
luim botvierende, we! Bens voorstellingen schiep, die aan
eene luchthartige levensopvatting deden denken, maar zouden het ruwe spotprenten zijn geweest ? Spotten viel volstrekt niet in zijn smaak. Daartoe was hij to ernstig. Veeleer
gissen wij, dat professor Trigland 3), die in dezen geen onverdacht getuige is en er zijn werk van maakt, Coornhert,
den vijand van de Gereformeerde leer, als een helschen booswicht of to schilderen, zinnebeeldige voorstellingen, op kerkelUke toestanden toepasselijk, voor spotprenten zal gehou1) Marron, Biographie universelle IX, 636. C'est lui (Coornhert),
qui nous a transmis par son burin les peintures capitales de Martin
de Heemskerk, teller que 1'Infanticide de Bethlehem, les Bacehanales, le grand Crucifiement, la Poutre dans l'oeil, les douze Patriarches
etc. estampes encore recherchees aujourd'hui (1813).
Coornhert is de leermeester geweest van Hendrik Goltzius (15581617), portretschildcr en graveur. Voortreffelijk is het portret, dat
Goltzius van Coornhert heeft gemaakt. Het was tot voor eenigen tijd
to vinden in het vorstelijk lustslot, Huis ten Bosch.
2) Maarten van Heemskerk, 1498 tot 1574 schilder to Haarlem.
3) Jacobus Trigland, geboren to Vianen 1583, gestorven als hoegleeraar to Leiden 1654, schrijver van Kerckelycke Geschiedenissen.
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den en aan de verachting van zijne lezers overgegeven hebben.
Doorgaans zal er in de kunstenaarswereld, waarin Coornhert zich gedurende zoovele jaren bewoog, een ernstige zin
hebben gewoond. Daar allereerst zullen de ver^schijnselen
op kerkelijk gebied met geestdrift besproken, daar de hoeken aandachtig gelezen en beoordeeld zijn, die de hervormers schreven. Dat Coornhert en zijn vrienden Luther vereerden, laat zich afleiden nit eene prent, door hem gesneden,
waarop Luther met een fakkel in de hand is afgebeeld 1). Iij
beschouwden hem derhalve als eon der fakkeldragers van hunnen tijd en stelden prijs op z lne schriften. Sedert 1536 was het
inzonderheid de naam van CalvUn, die op alle y lippen zweefde.
Welk een man was hU ! Welk een voor de eer van God
brandend hart! De stad Geneve was door hem in korten
tijd geestelijk vernieuwd en herschapen! Zijn onderwUs had
eene aantrekkingskracht, die niemand kon wederstaan, terwiji
het boek, in 1536 door Calvijn in het Licht gegeven, Institutio Christianae religious, voor de wetenschap dier dagen
velerlei nieuwe gezichtspunten opende. Het ontwikkelde de
gansche leer van het Christendom uit het beginsel van de
Souvereiniteit Gods en gaf een afger-onden worm aan het
gansche wel in elkaar sluitende systeem. Omtrent de H.
Schrift, omtrent het Geloof, omtrent de Kerk was er veel
uit dat book to leeren. Maar ..... het was in het Latijn
geschreven en Coornhert verstond goon Latijn. Er waren
aanhalingen uit Augustinus in, en Augustinus was ook in
het Latijn geschreven.
Moest dat alles voor Coornhert eon gesloten boek blijven?
En, al nam hij eene vertaling to baat, (reeds in 1545 was
or eene Nederduitsehe vertaling van Calvijns Institutie verschenen, zie Sepp. Godgel. Onderw. in Nederland I, 131) het
LatUn was immers de taal der geleerde wereld. Die deze
1) Zie Coornhert III. Leidsche Disputatie fo 166. § 53 en 54 C.
heeft Lutherum met een fackel in zynen figure op coper gesneden.
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taal niet kende, bleef voor altUd van het recht van medespreken op dat gebied verstoken. Hoe, indien Coornhert
nog Bens LatUn ging leeren! Of zou hij daartoe te oud
zijn geworden? Neen, niet te oud. HU zou het ondernemen.
,,De oorzaak," zegt de ongenoemde biograaf op f o I van
deel I van Coornherts Werken, ,,waarom hij [30 jaren] oud
zijnde Latijn leerde, is geweest, dat hU in eenige punten
der religie 1 ) ongerust zijnde en ziju gemoed niet kunnende
bevredigen, meende in de Schriften van Augustinus en
andere Latijnsche kerkvaders het gewenschte onderricht te
zullen vinden." Uit die woorden volgt, dat de godsdienstige
behoefte hem geleid heeft tot de studie van het Latijn.
Het is hem aanvankelijk niet te doen geweest, om de Homeinsche en Grieksche oudheid te leeren kennen, maar om
Augustinus te kunrien verstaan. Van Augustinus tot Erasmus was maar als eene schrede. Door Erasmus leerde hij
de classieke literatuur kennen. Deze behaagde hem uitermate en boeide zijne ziel. Voortaan verdiepte hij zich
onder de leiding van zijnen stadgerloot mr. Joan Baes of
Basius in de studie van Cicero, Seneca, Vergilius en Horatius.
Waarlijk eene treffende bijzonderheid : op den leeftijd
van dertig jaren de studie van eene zoo moeielijke taal
als het LatUn te beginnen en zich het recht verstand daarvan eigen te maken! En dat niet alleen, maar hjj heeft,
aangemoedigd door den bijval zUner tijdgenooten, als vertaler kunnen optreden en vele overzettingen in het licht
gegevern. De ongenoemde biograaf in het eerste deel zijner
Werken zegt, dat Coornhert Cicero's Officia, Seneca's Beneficia, Boethius' Consolatio Philosophiae, stukken van Homerus, van Paulus Jovius, Collenutius en anderen in het Nederduitsch overgezet en in druk gegeven heeft.
1) inzonderheid omtrent de leer der erfzonde, zooals hij zelf getuigt Coornhert. II fo 551.
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Slechts twee van deze overzettingen zijn in de Compleete
Werken opgenomen, en wel die van Collenutius en die van
Boethius.
Het gedicht van Pandulphus Collenutius, eenen rechtsgeleerde uit Pisaurum in Italie, is oorspronkelijk in het
Latijn geschreven maar door Coornhert in Nederduitsche
verzen overgebracht onder den titel van 't Bedrogh des
werelts, 't luye en leckere leven. Het is, zooals op den titel
staat uitgedrukt, eene oefening des verstands en moet hoofdzakelijk om den kunstigen vorm geprezen worden. De overzetting van de Epode van Horatius : beatus ille etc. gaat
er aan vooraf, alsmede de vertaling van een boekje van
den Latijnschen dichter Furmerus, de rerum usu et abusu.
In het Nederduitsch van Coornhert luidt de titel van dit
laatste : Recht gebruyck en Misbruyck van t9dlycke Have. 1)
Van meer beteekenis dan de vermelde werkjes is de
vertaling van Boethius. Deze Latijnsche wijsgeer, die in
zijne Consolatio Philosophiae over de wisselvalligheid van
alle aardsch geluk en over de waarde van het beoefenen
der deugd geschreven heeft, behoort thans niet meer tot de
veel gelezen schrijvers, maar werd in de eeuw van Coorn^
hert door duizenden bestudeerd. Zijne Consolatio Philosophiae was reeds in de middeleeuwen geliefkoosd en in
velerlei talen, onder anderen in het Vlaamsch overgezet.
Coornhert had die Vlaamsche vertaling leeren kennen. Hij
noemt haar oud en duister en werkte haar om in het
Nederlandsch van zjjne dagen. Deze bewerking van de hand
van Coornhert is omtrent het jaar 1555 in druk verschenen, maar zoo slordig, dat niemand er nit wijs kon worden.
Het was schandelijk misdrukt, zegt Coornhert in de voorrede van zijne ' latere uitgave. Niet was voor iet, ja voor
1) Coornhert III, fo 498 tot 517. Ten onrechte wordt beweerd, dat
Coornhert de hierbij behoorende prentjes, voorkomende in de uitgaven van 1585 zoiu gesneden hebben. Zij zijn van J. H. Wierix.
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neen, groot voor klein gedrukt, zoodat de lezer r veel letters maar volstrekt niet het verstand van Boethius" te
zien kreeg. Zoodra Coornhert het Latijn genoegzaam machtig was, om Boethius in het oorspronkelijke te lezen, bestudeerde hij het en maakte het zich geheel eigen. Eindelijk bracht hij eene nieuwe vertaling er van op het papier.
Het duurde evenwel tot het jaar 1585, voordat hij haar
door den druk openbaar maakte, maar toen verscheen zij ook
in alien opzichte nauwkeurig afgewerkt, de dichtstukjes,
die er toe behooren, van passende zangwijzen, meest psalmwijzen, voorzien, en het geheel, opgedragen aan de Gildebroeders van de RederUkerskamer te Amsterdam : in Liefde
Bloeiende.
De 39 dichtstukjes, die in de Vertroosting der w isheid
voorkomen, geven iets aantrekkelijks aan het boekje. Tot
proef het zevende van het iste boek.
Wanneer de sterren zyn betoghen
Met wolcken zwart, dick ende zwaar,
En konnen zy op d' acrd niet toghen
Haar glinstrich licht schoon, reyn en klaar.
Ms 't water vlack en spieghelschoone
Met slyck beroert is door den wint,
En doet het meer gheen klaar vertoone
Van 't zant, dat dorstich 't nat verslint.
De zilverbeeck in 't nedervlieten
Van berghen hooch evert dick beset,
Met klippen steyl, en moet afschieten
Zyn krommen loop, door zulck belet.
Dus moet ghy. mensch, wil dy aanschouwen
Met ooghen klaar de waarheyd puur,
Den rechten wech ghestadich houwen
En volghen deuchd in 't soet en suur.
1) De uitgave van 1585, in Coornherts Werken overgenomen, heeft
tot uitgever Christ. Plantinus te Leiden, waarop in 1616 te Amsterdam bij P. van Ravesteijn e herdruk volgde en later nog andere
bij andere boekhandelaars.
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Verdryft die vreuchd, verdryft het vresen,
Verdryft den hoop, en droefheyt bangh,
Waar dees ghebieden, moet oock wesen
Eon blind ghemoedt met quaadtheydtsdwangh. 1)
De bedoeling van den dichter is deze : o mens^h, beheersch de omstandigheden, overwin de wisselingen van
iiwe gemoedsstemming, leer die kalmt verkrijgen, die onverstoorbare kalmte, die de vrucht is der deugdsbetrachting, werwaarts de wijsbegeerte u den weg wijst.
Doch, toen Coornhert zich geheel in zulke denkbeelden
verdiepte, waar bleef toen de studie van Augustinus en
wat werd er van de lectuur van Calvijn ? Liet hij verder
onderzoek varen en sloeg hij zijne tenten op in het land
der oude wijsbegeerte van Boethius 2) ? Was het gedaan
met de Godgeleerdheid, het raadplegen van godgeleerde
boeken en het doorvorscheri der Heilige Schrift 2.... Dat juist
niet. Zijn geest bleef dorsten naar kennis van de Christelijke leer en den prikkel gevoelen tot voortgezet onderzoek
der Schrift. Onafgebroken hield hij zich in zijne vrije urer
met de Godgeleerdheid bezig, maar het bleek toch ook
hoe langer zoo duidelijker, dat hij meer werd aangetrokken
door de levensbeschouwing van Boethius en van de oude
Stoictjnen, dan door die van Augustinus en Calvijn. Neen,
de kerkelijke leer, dat de mensch onbekwaam is geworden
tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad, wilde er bij
Coornhert niet in. Dat het 's menschen eerste en dringende
behoefte is, eene zedelijke en godsdienstige wedergeboorte
to ondergaan, die tot stand komt door geloof in Jezus
Christus, en dat zulks in den meest beslisten zin een werk
van God is, dat nam hij niet aan. Hij was bet veel weer
Bens met hen, die leerden dat de mensch uit zich zelven
de deugd volbrengen kan, als hij het ernstig en eerlijk wil.
1) Zie Coornhert I, fo 525.
2) Zie over de wa^rde van Boethius en zijne wijsgeerige denkbeelden
dr A. Pierson, Katholicisme, II, 52.
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Hij was overtuigd, dat een goed zedelijk leven den mensch
volkomen bevredigt, zoodat er van den Heer Jezus geene
sprake behoeft te zijn dan als van een voortreffelijk Leidsman tot dat leven.
Het is opmerkelijk, hoeveel partij Coornhert trekt van
zijne kennis der classieke oudheid tot ontwikkeling van
zijne Christelijke levensbeschouwing. In zoover is hij de
geestverwant der Italiaansche Humanisten. Petrarcha had
de Stoicijnsche zedenleer in ChristelUke vormen gekleed en
Christendom en literatuur nauw aan elkaar verbondell. Een
soortgelijk Christelijk Humanisme heeft ook Coornhert gepredikt. Met scherpzinnigheid weet hij nit den Bijbel juist die
iiitspraken te kiezen en te verzamelen, die zich gereedelijk
aan de zedenleer van Cicero en Seneca aansluiten, om daarvan een systeem te vormen, dat hij tegen de leer der
Gereformeerden durft overstellen, ja, dat hijsin zijne talrijke
geschriften aan al zijne tijdgenooten als de hoogste waarheid
aanbeveelt.
h i werd een zelfstandig denker, ook daarin aan de Humanisten van Italie gelijk, dat hij zich door eigene overtuiging liet bewegen, om aan de kerkelijke hierarchic het hoofd
te bieden en tegen het ketterdooden zijne stem te verheffen.

3.

000RNHERT NOTARIS EN SECRETARIs.

Langzamerhand breidde zich de kring van Coornherts
vrienden en begunstigers nit. Waren het in den beginne
vooral kunstbroeders, mannen van het Sint Lucasgilde, die
zich bij hem aansloten, weldra zochten ook de geletterden
en getabberden hem op en reikten hem de vriendschapshand. Zoo worden Jan van Zuren, Gerard Stuver en Nicolaas van der Laan, alien burgemeesters van Haarlem, onder
zjjne vrienden geteld en nit het Brievenboek 1 ) blijkt, dat hij
1) Zie Coornhert III, fo 90 tot 155.
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met deze mannen, ook over de ernstigste dingen, van gedachten wisselde. Het mag stellig aan den invloed van
zulke vrienden toegeschreven worden, dat hij in 1561 door
de stadsregeering tot notaris werd benoemd, eene betrekking, die hem gelegenheid gaf, de pen te voeren en voor
velen nuttig te zijn. Nu werd het voortaan Lijne taak
huw elijkscontracten op te maken, testamenten in den vereischten norm te brengen, boedels te besehrijven en al die
handelingen te v errichten, waarbij volgens de wet de hulp
van den notaris noodig was. De graveerstift bleef rusten,
want de nieuwe betrekking eischte geheel andere werkzaamheid. Als staaltje van den card zijner bemoeiingen, vermelden wij, wat hij in de Geschie denis van de
Requeste der Roomschgezinden verhaalt, hoe
Gerrit van Ravensberg hem kwam spreken over een arbitrage tussehen eenige partijen en over het verpachten der
tienden van zekeren Spiering en van de kinderen van Lancelot van Brederode 1). Slechts in het voorbijgaan wordt
van deze bemoeiing gewag gemaakt en het is voor ons
van geen belang te weten, Welk advies Coornhert aan dezen
Gerrit van Ravensberg gegeven heeft, maar het korte bericht 2 ) verplaatst ons in den kring van bezigheden, die
aan hem, als notaris, waren opgedragen. Zij ontwikkelden zijne
kennis van het burgerlijke leven en vormden hem tot den bekwamen man, die in vervolg van tUd ook in ruimeren kring
aan zUne landgenooten nuttig is geweest.
Bij zijn notariaat kwam sedert 15 Jan. 1562 het secretariaat van de stad en sedert 11 Maart 1564 bet secreta-

1) J. M. E. Dercksen besclirijft in het Jaarboekje van Notarissen
1874 een notaris uit de zestionde eeuw, namelijk Jan van Hout to
Leiden, en vermeldt o. a. dat niet het passeeren van koopeontracten
en hypothecaire obligation tot het notariaat behoorde, maar wel al
wat betrekking had op het instrueeren `an rechtsgedingen.
2) Coornhert I. f°. 546.
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iiaat van de burgemeesters. Zoo klom hj al hooger en
werd tevens al dieper in Haarlems openbare aangelegenheden
ingewijd, ten gevolge waarvan hU, zooals de ongenoemde
biograaf opmerkt, in den verderen loop zijns levens vele
moeiten ondervonden heeft. Niet, dat hjj in ongewenschte
verhouding tot burgemeesters of raden gekomen is. Er
chijnt steeds overeenstemming tusschen de magistraats
personen en hem to hebben bestaan, maar de beroerten in
staat en kerk sleepten hem mede.
Tot dusver was de Haarlemsche regeering rechtzinnig
Katholiek geweest. Zij had in 1557 twee kettersche linnenwevers ten vure gedoemd en verbrand. Of nu de burge
meesters zelven ijveraars voor het Roomsch-Katholiek geloof
waren, laat zich niet met zekerheid bepalen. Zij zullen zich
missehien buiten aanraking met de Kerk gehouden hebben,
ten einde daardoor des to onafhanke1jker in hunne houding
tegenover ILnijterianen, Wederdoopers en Calvinisten to
4jn. Zoo zal het ook met .hunne staatkundige houding 4jn
geweest. Koning Philips was stellig niet de koning naar
bun hart. Zij zullen vele wezenlUke grieven to en hem
in to brengen hebben gehad. Toch bleven zij voor het
oogenblik zijne getrouwe onderzaten en lieten zich riiet bewegen de partij der misnoegde Edelen to kiezen. Daarom, toen
het hoofd der Edelen, [Jeer Hendrik van Brederode, zoon
van den vroeger genoemden Heer Reinout, in de Meimaand
van 1566 to Haarlem kwam en de secretaris Coornhert
(waarschjn1jjk met het oog op zijne betrekking tot het
huis van Brederode) belast werd met de taak, hem namens
burgemeester en raden to verwelkomen, was de begroeting
verre van gul en harteltik.
Be opgewonden Brederode, kort te voren aan het hoofd
van 500 Edelen bij de landvoogdesse to Brussel toegelaten,
om haar het smeekschrift to overhandigen, waarbij de at
schaffing der plakkaten werd verzocht, had or vast op
gerekend, dat de groote steden in het graafschap Holland
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zich met geestdrift aan hem zouden hebben aangesloten.
Hij legde aan Coornhert het stuk voor, dat de Stadsoverheid onderteekenen moest. Maar neen, noch Coornhert, noch de schepen Hendrick van waemelen, die met
hem gecommitteerd was, toonde lust, om zich in nadere
betrekking tot de verbondene Edelen te stellen. Onverrichter zake trok de Heer van Brederode af. Hij
reisde verder naar de Noord-Hollandsche steden en dorpen, altijcf met hetzelfde doel ; maar Coornhert had zulk
een tegenzin tegen dat drijven der Edelen, dat hij, vergezeld van den Pensionaris Albemade, zich op reis begaf,
om namens de Burgemeesters van Haarlem aan den Heer
van Brederode te verzoeken, Loch geene moeite meer te
doen. Dientengevolge is Haarlem ook verder niet door aanzoeken van die zijde lastig gevallen.
Intusschen was dit jaar 1566 niet alleen het jaar van
het Smeekschrift der Edelen, maar ook van de Hagepreekers en van de Beeldstormerij. Van het onderteekenen van
het Smeekschrift kon de overheid te Haarlem zich onthouden — maar zou de. Haarlemsche burgerij geen lust gevoelen, ter Hagepreek op te gaan en zou zU niet overgehaald worden, de beelden in de kerken te vermorzelen
En hoe dacht Coornhert over deze dingen? verlangde hij
zelf niet de predikers der nieuwe leer in het open veld to
hooren en in de moedertaal de psalmen mede te zingen?
achtte hij het afschaffen van den Roomschen eeredienst
geene geoorloofde zaak ?
Noch het een noch het ander. Hij was er volstrekt niet
toe gestemd, om zich te laten overheerschen door de stem
der openbare meeninn . Al begreep de geheele wer gild, dat
men de Hagepreekers moest hooren, dan zou hU zich nog
tweemalen bedenken en eerst wikken en wegen, of de leer,
die zij verkondigden, werkelijk de stern der hoogste waarheid was. Hij hield er van, zelfstandig te zijn en uit eigen
oogen te zien. HU was tevens of keerig van roekelooze daden
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en achtte het onverantwoordelijk, de regeering des lands
tegen zich in het harnas to jagen. Neen, daar was niets
in hem van dien dwependen ijver, die den mensch in dagen
van spanning tot een vurig belijder des geloofs maakt.
Hij zocht bij voorkeur buiten het gedrang to blijven en
met kalmte den gang der gebeurtenissen gade to slaan.
Toch was hij tot op zekere hoogte verplicht, deel aan
de volksbeweging to nemen. Nadat den 21n Juli des Zondags buiten Haarlem de eerste Hagepreek was gehouden
en de prediker Jan Arendsen de vrjjheid had genomen,
aan de regeering der stad te schrijven, dat zij de predikatie in de open lucht niet verhinderen mocht, werd Coornhert ijlings naar den Heer van Brederode, die zich weer to
Vianen beyond, gezonden, om met hem, den eigenaar van
het land, waarop de eerste Hagepreek gehouden was, over
de zaak der vrije evangelieprediking to spreken. Voorwaar,
geen gemakkelijke opdracht! Of was de Heer van Brederode
niet juist de man, die de nieuwe leer persoon1 jk begunstigde ?
Maar hij heeft zich waarschijnlijk door Coornhert tot bezadigdheid laten stemmen. Er is althans na die eerste geen tweede Hagepreek in den omtrek van Haarlem gehouden, en Coen in
Augustus de mare van den beeldenstorm tot de stad doordrong
en eene geduchte gisting in de gemoederen teweegbracht,
was Coornhert met de burgemeesters ijverig bezig, om intijds
de kerken te sluiten en ergerlijke tooneelen to voorkomen.
Hij gaf zelfs een bewijs van groote gematigdheid en van
eene waardeering der gevoelens van andersdenkenden, zooals
slechts schaars in de zestiende eeuw aanschouwd werd.
Z^jne woning in de Jansstraat was naast het St. CaeciliaConvent. De zusters van het Convent zaten in groote benauwdheid, want het grauw dreigde hare kelken, sieraden,
beelden en ornamenten te komen broken ; maar Coornhert
liet alles nit het klooster naar zijn huis overbrengen en
hield het voor de geestelijke zusters in bewaring.
Zoo was h^j : bezadigd, voorzichtig, kalm in die moeielijke
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dagen. Zoo stond hij met mond en pen de Burgemeesters
ter zijde, eenstemmig met hen in den wensch, indien het
mogelijk ware, op goeden voet met de regeering des konings
to blijven, maar Loch ook to eerlijk voorstander der vrijheid
dan dat hU aan een ander de bescherming weigeren zou,
die hij voor zich zelven begeerde. Als secretaris vergezelde
hU in het najaar van 1566 den Haarlemschen Burgemeester
van Duivenvoorde naar Schoonhoven, om er de vergadering der Staten van Holland en West-Friesland bij to
woven. Daar is hij voor het eerst, immers voor zoover wU
kunnen nagaan, persoonlijk met Prins Willem van Oranje
in kennis gekomen en heeft, op verzoek van des prinsen
broeder, Graaf Lodewijk, een in het Fransch gesteld rekest
van Antwerpsche kooplieden in het Nederduitscli vertaald.
Daar leerden de aanzienlijkste mannen zijne bekwaamheid kennen en grepen de gelegenheid aan, zich in het
belang des lands van zijnen mond of van zUne pen to bedienen.
In de vergadering to Schoonhoven werd aan hem opgedragen, naar Amsterdam to gaan en uit naam der Staten
aan de aanhangers van de Calvinistische leer to berichten,
dat hun noch kerk, noch predikhuis binnen de stad zou
kunnen ingeruimd worden. Eene onaangename tijding voor
de ijveraars, die aan hun geloof zoo gaarne de eereplaats
zagen inruimen' ! Zij waren dan ook met Coornherts boodschap niet tevreden en eischten, dat de Prins van Oranje
in eigen persoon zou overkomen, om met hen in eene billijke schikking to tred^n.
Het waren toen zeer onrustige dagen. De Calvinisten
in den omtrek van Antwerpen, grepen naar de wapenen,
maar werden bij Austerwiel geslagen. De Heer van Brederode beproefde het waagstuk, zich to Amsterdam to vestigen, in de hoop, de burgerij naar zijne zijde over to halen.
sTergeefs ! al was hij door Frans en Volckert Coornhert,
broeders van Dirck, binnen de stad gebracht, de meerderheid
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der poorters schaarde zich niet onder z4jne vanen, zoodat hij
na een verblUf van twee maanden verplicht was, naar Duitschland uit te wU ken. Dat geschiedde, Coen men zeker wist,
dat de hertog van Alva zou komen om gericht to houden
over de heiligschennende en oproerige Nederlanders.
Toen begreep Coornhert, dat het voor hem to Haarlem
niet ]anger veilig was en hij besloot over Deventer naar
Keulen to vertrekken, om daar eene schuilplaats to zoeken
en tevens, als het zijn kon, in de rechten to studeeren.
Aanvankelijk liet hij zijne Neeltje to Haarlem. Zoo gevaarlijk achtte hij den toestand niet, of zij kon daar nog
blijven; hij zou inmiddels uitzien naar eene geschikte woning
to Keulen. Na een verblijf van drie weken zag hU zich
evenwel gedrongen, Keulen to verlaten om zijne reiskoffers,
die onderweg achtergebleven warm, op te sporen. Hij vond
ze te Emmerik en trok` toen daarmede naar Deventer, om
ten huize van zJnen vriend Hendrick van Marckel, Burgemeester van Deventer, den verderen loop der omstandigheden of to wachten.
Van zijne verhuizing naar Keulen is niets gekomen, want
zijne Haarlemsche vrienden lieten hem weten, dat de uitzichten in Holland veel verbeterd waren. Immers het krijgsvolk van Brederode had den orntrek van Haarlem verlaten.
Rust en veiligheid was teruggekeerd. Iedereen had zijn
werk hervat. Waarom zou Coornh ert niet meer zijne am btsbezigheden waarnemen ? HU had zich in de beroerten van
1566 niet anders gemengd dan voor zoover hij er als secretaris toe was geroepen. Al kwam de hertog van Alva in
het land, om de schuldigen to straffen, hij behoefde diens
gerechtelijk onderzoek niet to schromen.
Ook zijne vrouw voegde hare dringende bede bij die zijner
vrienden. Voor haar scheen het ook verkieslijk, samen
met haren echtgenoot to Haarlem te blijven wonen. Daar
kon hij immers rekenen op zijne inkomsten als notaris en
secretaris, terwijl hij in den vreemde slechts de graveer-
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naald bezat, om een zuur stuk brood te verdienen. Coornllert gaf gehoor aan al deze roepstemmen en maakte zich
eindelijk tot de terugreis naar Haarlem gereed.
Intusschen had hij de dagen ten huize van zUn vriend
van Marckel te Deventer niet nutteloos doorgebracht. Hij
bewerkte daar een zedekundig betoog, getiteld Lgdenstroost1), de uitbreiding van een betoog, reeds in 1556 op
schrift gesteld onder den naam van Corte Beschryvingh
van Pyne ende Droefheyt 2).
Ook in dit werkje predikt Coornhert het ChristelUk Humanisme. Bijbelteksten knoopt hij vast aan de zedenleer
der Stoicijnen. Men zou het eene bespiegeling kunnen noemen naar aanleiding van den treurigen toestand, waarin
de tijdsomstandigheden hem hadden gebraeht. Niet het
lichaamslijden schijnt hem het zwaarste toe, dat een mensch
kan treffen maar het zielelijden.
Wel ons, indien wij willig lUden. Onwillig lijden is kwaad
en dubbel lijden. Wet ons, indien wij de roede kussen,
waarmede wij geslagen worden en God eerbiedigen, ook als
Hij ons kastijdt. Van dezen geest getuigen twee van Coornherts liedekens, die wij hier mededeelen.
LIEDEKEN no 54. Coornh. I f 407.
Wie hier wil leven met sinnen bly,
t Alder uren rustigh in godlicker vreughd,
Die maeckt syn hert van hopen vrij,
En verlaat de vrees daerby,
Soo heeft by altyt ghenueghd,
Hoe't God de Heer ghevuegt.
Want hoop en vreez zijn two susters quaad,
s Menschen hert verstorend tot alder stond,
Waar hoop verblyt door sotheyds raad
1) Coornhert III fo 368-378.
2) Coornhert I fo 371-373.
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Na een tydelycke baat.
Wert oock 't pert met vrees deurwont,
En van droef heyt onghesont.
Die steurnis zot dryft uyt u ghemoed
Die met pyn u tyd stelen sonder profyt.
Hoop na gheluck u hart voor hoedt,
En veracht de teglienspoet,
So leeft ghy van druck bevryf
In vreugden taldertyd.
Dit godlick leven altyt Koornhert
Brengt den willenlosen in des Heeren rust,
Daar leeft hy huyden onverwert
Vry van alle druckighe smert.
Hope en vrees zyn uytgheblust
En smaeckt des Heeren lust.
en
LIEDEKEN na 55. Coornh. I fo 497.
Zaligh leeft hy by den menschen,
Die met herten God betrouwt.
Diens verkiesen, wil noch wensehen
Niet en soeckt, dat na berouwt.
Maar hert en wil ghelaten hout,
En volgt den wil des Heeren.
Dees lydt
En mydt,
Hy lydt Gods daad
En myt het quaadt.
Dus magh hem hier gheen onrust deeren.
Het laatste is inzonderheid een lief vers, mits men het
verouderde in de vormen der taal in aanmerking neemt.
Coornhert schetst hier in eene zoet vloeiende ode, verstaanbaar voor zijne tijdgenooten, dat Christelijk Stoicisme, dat
hij in zijn Lydenstroost wijsgeerig ontwikkeld heeft.
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4.

IN GEVANGENIS EN BALLINGSCHAP.

De hertog van Alva was in 1567 te Brussel gekomen.
Hij stelde den Raad van Beroerten in, om vonnis te vellen
over al de Nederlanders, die in de volksbeweging wares
betrokken geweest. Het is bekend, dat het yolk dezen Raad
als werktuig der gruwelijkste dwingelandij verfoeid en gevloekt heeft. Coornhert mag zich gevleid hebben met dP
hoop, dat de handlangers van Alva hem ongemoeid zouden
latern. Hij heeft misgerekend. Reeds den 14 d en Sept. 1567
ontving hij bevel, om voor den Schout te verschijnen. Deze
nam hem in naam van den nieuwen stadhouder Bossy
gevangen, liet hem als misdadiger boeien en onder gewapend geleide naar den Haag voeren, alwaar hij in den kerker gesloten werd. De Bloedraad hield hem voor schuldig
en zou te zijner tijd uitspraak doen.
Eene zoodanige bejegening had Coornhert niet verwacht.
Het was hem eene bittere teleurstelling. Was hij niet gematigd geweest! hij had zich immers van medewerking
met den Beer van Brederode onthouden en naar zijn beste
krachten de beeldstormers beteugeld! In het vertrouwen
op zijn goed geweten peinsde hij over eene apologie tot
rechtvaardigirng van zjjrne dadern. Hij verzocht om papier.
pen en inkt, en door de vriendelijkheid van den ProcureurGeneraal werd het gebruik daarvan hem veroorloofd 1). Zoo
zat hij gedurende veertien weken in eene der sombere cellen
van de Gevangenpoort te 's Gravenhage te schrUven aan
zijn Cort Begrip, verhael ofte request bij
forme van advertissement van 't besoigne
bij D. V. Coornhert, nu gevangen, in den
1) Coornhert schreef in den kerker o. a. Comedie van Lief en Leed,
welk stuk niet voorkomt in de Compleete Werken, maar een gedriukt
exemplaar is voorhanden te Leiden, zie Dr. ten Brink hi. 193.
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voorleden turbulenten tyde gedaen, alles zorgvuldig wikkende

en wegende en daarbij God biddende, dat zijne zelfverdediging een gunstig onthaal bU de rechters mocht vinden.
Dat hij er de opgeruimdheid van geest niet bij verloor,
blijkt uit de rumen die hij in den kerker, verstoken van
mensehen en boeken, heeft opgesteld. Daartoe behoort het
Compas der rust en de Lof der Gevangenis '). Dit laatste
is eene OR rjjm gebrachte schets van het voordeel, dat een
braaf man, die in den kerker geworpen is, uit zijne gevangenschap trekkers kan. 1k wil eene wonderspreuk behan^
delen," zegt de gevangen dichter, e den lof der gevangenis.
Het verkrijgen van begeerten en het ontsnappen aan ellende
is voor den mensch iets goeds; deugd te vermeerderen en
zonde te ontvlieden is immers wenschelijk ? Dat doet de
gevangenis. Zij geeft den goeden vreugd en den kwaden
rust. Mag haar lof dan niet gezongen worden ?"
„Haar, zal iemand zeggen, zij rooft vrijheid. Hoe kan
verlies van vrijheid voordeel zijn ? Bedenk, dat misbruikte
vruheid schade doet, en dat de gevangenis u voor deze
schade bewaart. Het is immers voor kinderen noodig, hen
te verwijderen van vuur, messen en dergelijke gevaarlijke
dingen. Zoo is het ontberen van de macht, om zijn dwazen
wil op te volgen, vaak goed voor den mensch. De vrUheid
van Adam bracht ellende over zun nageslacht. Wijs deed
die schipper in Homerus' gedicht, die zich liet binden aan den
mast, om niet door den Sirenenzang betooverd to worden !"
,,Gevangenen zijn schuldig of onschuldig. Schuldigen moeten den dood ondergaan. De kerker houdt hun den dood
gestadig voor oogen en bereidt hen op hun laatste ure
voor. Zijn de gevangenen onschuldig, dan is de kerker hun
toch de plaats, om het kwade te laten en het goede to
doen. Goed doende wordt hun karakter veredeld. Som1) Zie Lof der Gevangenis : Coornhert III fo 517-520. Compas der
rust : Coornhert III fo 366.
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mige menschen vereeren Sinte Barbara en bidden om een
lang leven. Zij rekenen op de kracht van dat gebed en
denken niet aan het stervem En toch kan de dood hen
overvallen. Wat zUn ze dan niet ellendig! maar de gevangenis houdt hun niets anders dan den dood voor oogen en leert
hun de vrees des doods overwinnen. Ook is het wenschelijk,
dat men van de begeerlijkheid des vleesches verlost worde.
Welnu, in de gevangenis worden geen vleeschelijke lusten
gewekt. Zij stemt tot herouw, doet aan het oordeel Gods
denken en wekt heilzamen schrik voor den eeuwigen dood.
Pat is immers het eene noodige ! wat kan men wenschelijker achten ? Die dat vindt, al verliest hij alles, heeft
niets verloreii. Banden temmen het wild gedierte. Zouden
ijzeren sloten dan den booswicht niet temmen ? Zooals het
hollend paard door de kunst des berijders tot rust wordt
gebracht, zoo wordt de ondeugd door den teugel der gevangenis bedwongen. Voorts geeft de kerker vermindering
van aardsche zorgen, want
„se avond en morgen
Den zorgiedigen mensche den kost kan bezorghen."

„Is iemands ziel aan zonden gekluisterd, wat baat hem
de vrijheid ? is zUne ziel vrU, wat schaden hem kluisters ?
De kluisters vereeren den vrome, zijnen vijanden tot schande.
Socrates, Phocion, Regulus en andere edele Heidenen hebben den kerker eere aangedaan. Kluisters doer uitzien
naar de eeuwige verlossing, die de hemelsehe vrijheid is.
Maar, zal men zeggen, een gevangen man moet zijne vrouw
ontberen. Dat is zoo, maar dat stelt de huwelijkstrouw
op de proef en gaat de zinnelUke lusten tegen. Waarlijk,
de gevangenis brengt zegen aan. Men lUdt er koude noch
hitte, honger noch vermoeienis. Men kan er niet verdrinken, men hoort er geen zwaardslag. Rust is het einde van
's menschen werken, zij is beter dan arbeid, een kind kan
dat merken ; maar denk niet" — aldus eindigt Coornhert —
„dat ik zal pogen
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„van den kerker een hemel of een prieel to maken.
p een, dan liever de pen laten zwichten
om weer van nieuws jets te dichten
eenige andere stichtelijke zaken." 1)
Bij het lezen van deze kreupele letterkundige proeve, hier
in hoofdzaak medegedeeld, denken wij aan een spel met de pen.
Inderdaad, het is eene oefening in het rumen. Coornhert
had onmiddellijk daarna, in plaats van tot lof, tot vervloeking der gevangenis jets soortgelijks kunnen opstellen. Neen,
dit was hem geen ernst, geen diep nit de ziel gewelde roezie.
Het was tijdverdrijf, ter afwisseling van den ingespannen
arbeid, aan zijne apologie besteed.
Hij had waarlijk geen reden, om zijn verblijf op de gevangenpoort hoog to roemen, want zijne gezondheid begon in die
voehtige, donkere eel merkbaar to lijden, ja zijne getrouwe
gade, die hem nu en dan opzocht, maakte zich ernstig ongerust over zijnen toestand en stelde zich niet anders voor, of
hij zou die gevangenisstraf met den dood bekoopen. In hare
overspanning was 4j reeds besloten, als het toch niet anders
kon, en haar man ging sterven, samen to sterven. Zoodoende
zou zij hem ten minste redden van de onteerende doodstraf,
die een onreehtvaardig rechter van voornemen was, aan hem
te voltrekken.
Zij begaf zich in huizen, waar de pest heersehte, in schijn
om de ongelukkige lijders Mite staan, maar eigen1 jk met
den wensch, zelve besmet to worden, haren echtgenoot
in den kerker op to zoeken en samen aan de vreeselijke
ziekte to sterven. Maar Coornhert, dat plan vernemende,
verzocht zijne vrouw, God op deze wijze niet vooruit te
loopen en liever alles aan Zijne leiding over to laten. In een
lied, dat hij aan zijne gade toewijdt en waarin hij hulde doet
1) Brandt, Hist. der Reform. zegt naar waarheid: C. zat in den
kerker zonder behulp van boeken, maar niet geheel zonder onderwijs
van de beste maar strengste leermeesteresse: het ondervindelijlc bezoeli-en I. 470.
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aan hare hartelijke liefde, roept hij met het oog op die overspannen \r oorstellingen haar toe: 1)
Sy dy dul, lief, in dees noden,
Dat ghy Godt de Heer om my ter zijden stelt.
Die verbiet rich self te doden ;
Lieft Godt boven my, die my uit liefde knelt.
Met saligh lyden
ITij helpt mij stryden,
Is Godt met my, al dood my myn party,
Wy sullen bei hierna met Godt verblijden.
Te recht: de wolken trokken op, het zonlicht brak weer
door. Na veertien weken op de gevangenpoort gezeten to
hebben, kwam de tijding, dat Coornhert op zijn rekest, 2) ondersteund door de gunstige getuigenis van de Haarlemsche
vroedschap en van de dankbare zusters van het CaeciliaConvent, nit zijnen kerker kon ontslagen en op vrije voeten
gesteld worden, mits hU zorgde, en op zijn woord van tier
beloofde, binnen den Haag to blijven.
Nu kon hij weer in ruimte adem scheppen, nii Weer zich
op straat begeven en zijne vrienden bezoeken. Den 22 sten [e.
cember 1567 had cleze heuchelijke wending in zijne omstandigheden plaats. Het dunrde evenw^l slechts kort, of er werd
opnieuw bevel gegeven, hem in hechtenis to nemen. Immers,
voortgezet gerechtelijk onderzoek had andermaal ernstige
bedenkingen tegen Coornhert doen oprijzen. Hij had zich
met de zaak van den Heer van Brederode to veel gemoeid,
hij was van stadswege verscheiden maal bij den Prins van
Oranje geweest. Omtrent al die punten moest hij zich vol.
lediger verantwoorden dan in zijn rekest was geschied.
1) Zie Liedboecks Bijvoeghsel no. XXX. Coornh. I. fo. 503: de naam
schuilt in de 8 coupletten van dit Lied.
2) Dit rekest of Cort begrip, verhael of recueil bij forme van ad
vertissement is in manuscript op het Rijksarchief van Belgie te
Brussel, onder de papieren van den Raad van Beroerten. Dr. J. v.
Vloten maakte er aanteekeningen van, die door dr. ten Brink zijn
gebruikt, zie zijn Coornhert. bl. LVIII.
Cornelia Symons dochter
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Doch Coornhert wachtte den uitslag van dat onderzoek
niet af. HU had reeds te veel van de gezindheid der Spanjaarden bespeurd. 1) De Graven van Egmond en Hoorn waren
onthalsd. Vele anderen aren eveneens gedood. Zou dat ook
zijn lot moeten zijn? Iii besloot zich aan de geweldenarij
van den Hertog van Alva te onttrekken, en even als zoovele
anderen, nit te wijken naar het buitenland. Met behulp van
zijnen neef Artus van Brederode 2) ontvluchtte hU 's Gravenhage. Hij reisde naar Haarlem, nam daar zijne Neeltje en
het een en antler van hunnen inboedel mede en begaf zich
in ballingschap.
Hij had nli reeds eenmaal den Duitschen bodem betreden
en wist, dat er aan den Rijn op meer dan eene plaats eene
toevlticht was te vinden. Hij richtte dus zijne schreden naar
het land van Cleve en verzocht aan den daar regeerenden
hertog \T illem, zich binnen zijn gebied te molten vestigen.
Dit verzoek werd toegestaan en Coornhert heeft met zijne
vrouw te Cleve, te Xanten en elders in Kleefsland gewoond.
Hij vatte het plaatsnijden in koper weer op en werkte, zooals
Bor bericht, voor Philippus Galle, die weleer zijn leerling
was geweest, Ook kwarn hij hier it kennis met Hendrik
Goltzius, dien hij in de beginselen van het graveeren onderrichtte, maar die eenmaal zijnen leermeester zeer verre overtreffen zou. Qpmerkelijk is het, dat deze Goltzins in later
jaren een Toortrefelijk portret van Coornhert geschilderd
heeft.
In Kleefsland ontmoette hij telkens medeballingen, uitgeweken Nederlanders van allerlei rang en stand, menschen,

1) Wat Coornhert boven het hoofd had gehangen, bleek, toen hij
in 1568 door den bloedraad werd gebannen, en toen zijn naam in
1574 zelfs nog voorkwam op de lijst der 24, die door Requesens van
de algemeene amnestie werd en uitgesloten.
Zie Tafer. Ned. Kerkgesehiedenis II. bl. 149.
2) Zoon van Heer Reinout van Brederode en Anna, Symons dochter.
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die evenals hij en zijne vrouw, een kommervol leven leidden,
en Wier omstandigheden hem het navolgende lied op de
lippen legde.
LIEDBOEK N®. XIV.
WI rzE : Ps. 50.

Wy ballinghen verstroyt met hopen veel
Uut Nederland, ons alder aardsch prieel,
Meest al om weldoen, buyten eenigh schuld.
Laat ons den Heere bidden om gheduld,
En meer ons sonden dan Gods straffe haten.
Des Heeren goedheyd zal ons niet verlaten.
Om bergen 't lyf elck al syn haaf begeeft,
Met alle daar ons harte meest aan kleeft,
Om d' edel siel, daar Godes gheest in rust,
Vlieden wij niet ons hasten minste lust,
Maar volgen die plat teghen Gods gheboden
Daardoor wij ons ellende sielen dooden.
In 't vlieden van de tirannie fel,
Ontsien wij moeyten, arbeyd noch gequel,
Maar om t ontgaan des duyvels bloedicheyt
Bidden wij met ootmoedichheit.
Wat baat ons vrijheydt van der menschen handers,
Als d' arme siel vast leyt aan Mammons banden.
Wy vluchten t land, maar niemant boosheyt vliet,
Elc bout op mensch maar op den Heere niet,
Meer men na huys dan na den hemel hoopt,
Elck d' ongevangen beerenhuyd verkoopt.
Wij klappen niet dan van ons leet to wreken,
Hoe derren wij God om ghenade smeeken!
Vergheven wij niet menschen, ons ghelyck?
Sou God quiteeren t volck van sonden rijck.
Neen hij voorwaar. Dus doet van u de wraec.
En roept dan, vrij van anxteliek bezwaren:
Vergheeft ons Heer, als wij ons schuldenaren.
De Heer toont ons zijn liefde in zijn roe.
Blijft ghij verhert, o mensch, so siet wel toe
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Dat hy zyn roe niet en verseherpe meer,
Of dat hy niet zyn straf van ons en keer,
En ons na lust verhart in 't quaed laat zwerven
Om so in weelden eeuwigh to bederven.
Ghy baanderheeren, t hert tot Gode keert,
Belyt u sond, met harten. kleyn verneert
Onder Gods hand, en hem ghelaten staat;
Staat na Gods liefd, verlaet des duyvels haat,
God ml ons door die van der Maagd geboren wert
Ontfermen en helpen als zyn verkoren hert.
Die baanderheeren... waren het mannen als Brederode
en zetten zU in ballingschap him weelderig leven voort!
was het woest en overdadig zwelgen en brassen hun dagelijksch werk!?... Dan klonk de stem van Coornhert hun
als die van een boetprediker in de ooren en werden zij door
hem tot ernst en ootmoed vermaand. En het was de voormalige stadssecretaris van Haarlem; die zulke liederen dichtte I
Ja, liederen van geIjken geest en van dezelfde strekking
als andere Geuzenliederen, waarom wij ons kunnen begrijpen,
dat het Wilhelmus van Nassauen van Philips van Marnix
door sommigen aan Coornhert toegeschreven is. G. Brandt
aithans vermeldt in zjne Historie der Reformatie 1, hi. 535,
dat Dirck Yolckertszoon Coornhert in 1572 het bekende Wil
helmuslied gedicht heeft. Jac. lJvtenbogaert zou zulks nit
den mond van Hugo Grotius vernomen hebben. Ware het
zoo, hoe komt het dan, dat het in het Liedboek van Coornhert ontbreekt? Neen, het behoeft aan Philips van Marnix,
Heer van St. Aldegonde niet ontstreden te worden. Het
bljjve in de geschiedenis leven als het dichtstuk van dezen
beroemden schrijver, Prins Willems boezemvriend. ')
Onder de vrienden, die Coornhert te Xanten aantrof, behoorde ook de Haarlemsche rechtsgeleerde Mr. Joh. Basins,
1) Zie verder W. Broes. Ph. v. Marnix aan de hand van Willem I,
2e deel, le stuk, b] 184.
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zijn leermeester in het Lattjn. Dat was eene blijde ontmoeting. De beide mai nen verplaatsten zich nog eens in de
dagen van weleer, (toen ik u partes" leerde, zegt Basius)
en philosopheerden nog eens met elkander op ouderwetschen
trant. Het boekje van Coornhert over de Droefheid 1) is
eene vriendelijke herinnering aan die vriendschappelijke gesprekken. Evenals in het vroeger geschrevene Lijdenstroost
ontmoeten wij in dit boekje het streven naar de wijsgeerige
kalmte der -Ouden vereenigd met eene bezielde aanprijzing
van het Evangelie en gaarne nemen wij aan, dat zulk soort
van letterkundige voortbrengselen inzonderheid bij de wetenschappelijk gevormde tijdgenooten gereeden aftrek vond.
Of dezen altijd eenstemmig met Coornhert dachten? verre
van daar. Verschil van meening was aan de orde van den
dag, en de ontmoeting van Lutheranen, Mennonieten en
Calvinisten lokte menigen woordenstrijd nit. Elk hunner zocht
Coornhert over to halen, om zich bij lien to voegen. De Calvinisten waren steeds de dringendsten. Zij stelden steeds
hun stelsel als de volstrekte waarheid voorop en predikten
dat als het alleenzaligmakende. Zulk drijven was Coornhert tot ergernis en hij schetste toen of later zijne denkbeelden in een satyriek stuk, getiteld: Aertzeny der sielen,
Gesprake tusschen een Cranke 2), Desiderium Sanitatis ende
.Eumenes. Hij stelt zich een patient voor, die binnentreedt
in de apotheek, waar de vette haan uithangt en de groote
doctor Paus en de doctoren Luther en Calvijn zich bevinden.
Daarna komt hij aan eene andere apotheek, waar de duisterling uithangt en lapzalvers zich bevinden, als Menno,
Libertijn, H(endrik) N(icolaas), Berntsoon, A. B. en H. G. Doctor Pans komt zelf niet to voorschijn, maar laat zich
vertegenwoordigen door zijrnen leerling Magister Noster. In
1) Lieffelijeke tsamenspreeckinghe van de droef heijdt gehouden
tussehen Basius en Coornhert, III, fO. 379.
2) Aertzenij der zielen, Coornhert I, fry. 472 tot 476.
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plaats van den patient to onderzoeken, gaan de doctoren
onderling een gesprek voeren over hunne rechten. Ik ben,"
zegt doctor Luther, ,, zoowel een doctor als gij en kan u
daarvan brief en zegel toonen." „Wat," zegt Calvijn, .' . .
,,meent gij alleen de man to zijn ! was Zwinglius geen pastoor ! had die Been macht om kranken to helpen ? ik treed
in zijne plaats op." Doch Menno zegt: en ik ben ook pastoor geweest." Gij zUt alien in onze school geweest," be.
tuigt Magister Noster, ,,noemt gij onze school valsch, dan
is ook uwe aanstelling valsch." „Ach," zucht de patient,
twist toch niet langer maar helpt mij en ik zal u rijkelijk
beloonen." Goed, zij zullen hem helpen, maar eerst uitwendig. Doch, hoe! Magister zegt: door zielmissen. Niet
alzoo, zeggen de anderen. De patient moet wachten, totdat
God hem helpt. » Gij bedriegt u," roept Magister uit. Er
volgen heftige woorden. Wat ! ... bedriegen ! ... Eindelijk
worden de doctoren het in zooverre eens, dat zij zalven
zu4len aanwenden, en wel verus sacramentorum usus en vera
predicatio verbi. Reeds komen 4j met de zalfpotten, maar
wat eene beweging. ,,De mUne is de oudste," zegt Magister. ,, Gij liegt," schreeuwt Luther.
Er worden messen getrokken en wonders toegebraclit. De
patient bidt en smeekt, dat zij toch zoo niet voortgaan.
Nu beginnen zij opnieuw to disputeeren. Er wordt Grieksch
en Hebreeuwsch bij to pas gebracht. De ongeletterde lapzalvers kunnen in de vreemde talen niet medespreken, maar
Calvijn zegt: ,,het Hebreeuwsche woord beteekent dit."
^ Neen," antwoordt Luther „het beteekent dat." ,,Neen,"
roept Calv ijn „het beteekent soms dat, maar hier moet het
iets anders beteekenen." „Viet waar," hervat Luther, ,,ik
ken het Hebreeuwsch en ik heb het reeds gekend, voordat gij geboren waart en woudt gij mij leeren !" Toen zeide
Menno, dat hij het eens was met Calvijn en voegde er bij :
ik heb ook kostelijke zalf,' namelijk den doop der volwassenen." „Uw doop," schreeuwt Luther en geeft met zijn degen
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Menno een scoot in de ribben. ,,Nu," zegt Magister tot den
patient: ,, gij ziet, hoe die mannen twisten, en zU zouden u
genezen ! ! Volg mijn raad, bedenk, dat do mensch een vrijen
wil heeft." „Een vrijen wil! daar is geen vrije wil !" zegt
Calvijn, ,,God alleenwil !" ,,Ja ja," roept Libertijn, ,,wij hebben
een wil, „en al wat er door onzen wil gedaan wordt, is goed.
Wij behoeven de ure der rekenschap niet to vreezen." ,,Wat
roept gij daar, gij goddelooze snapper !" zoo vaart Calvijn
tegen den laatstgenoemden nit, „zou de rekenschap zoo gernakkelijk zijn l !"
Eindelijk komt Eumenes en zegt tot den wanhopigen
patient. „Gij ziet, broeder ! dat gij niet geholpen wordt.
De doctoren en de lapzalvers zijn het niet met elkander eons.
Wil ik u raden! laat diepzinnige vraagstukken rusten, leer
het a, b. c. van den godsdienst, blijf gehoorzaam aan Christus, doe zUne geboden, kom zoo tot de waarheid en de waarheid zal u vrij maken."
Bittere satyre op de theologische twisten der Reformatoren. Coornhert toont hies wel begrepen to hebben, wat
de zwakke zijde van het levee en streven zUner beroemdste tijdgenoaten was. Het is echter de vraag, of hij billijk
is en of er aan de bedoelingen van Luther, CalvUn, Menno
en anderen recht wordt gedaan. Is het Coornhert gelukt,
duidelijk in het Licht to stellen, hoe hij de fouten, ' waarin
zij vervallen, genoegzaam vermUden zal? Welke artsenij
dient hij de zielen toe? langs welken weg brengt hij genezing aan ? De aanduiding, die 14j daarvan geeft aan het
slot der satyre, is waarlijk to kort. Het a. b. c. van den
godsdienst to boron, gehoorzaam aan Christus to blijven
en zijn gebod to doon, zooals Coornhert als eenig redmiddel aanprijst, was immers de bedooling van alle partijen.
Waarom zich dan zoo ongunstig over Luther, Calvijn en Menno
uitgelaten ! ..... Maar wij willen hem op de baan zijner
theologische ontwikkeling verdef volgen.
Zijn hoofddoel was, do eenzijdige Ieerheiligheid en den
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strijdlust der Hervormers in het licht to stellen, en dat
is hem in zijne satyre uitmuntend gelukt.
De onbevangen blik en onaf hankelijke geest van Coornhert waren inzonderheid Prins Willem van Oranje in het
oog gevallen. Sedert deze in 1566 Coornhert voor de eerste
maal ontmoette, was hij aan hem blijven denken. Zulk een
doordringend verstand, zulk een welversneden pen, zulk
eene liefde tot vrijheid, vereenigd met de kracht, om veel
en lang to arbeiden, moest voor de publieke zaak niet verloren gaan. Telkens wilt Prins Willem, zelf balling, zich
met den balling Coornhert in betrekking to stellen. Reeds
in Dec. 1570 bediende hij zich van zijne tusschenkomst als
onderhandelaar to Emden, om de schepen der Watergeuzen,
die daar in de haven lager, weder vrij to laten. Anderhalf
jaar later had hij to Aldenkirchen in Kleefsland eene samenkomst met Coornhert en spoorde hem aan, om naar
Holland terug to keeren. Brielle was Coen door de Watergeuzen ingenomen en had zich vrij verklaard. Andere steden
waren dat voorbeeld gevolgd.
Nu was het tijdstip aangebroken, om zich in dienst van
het vaderland to begeven. 1) Coornhert had nog wel bedenking, maar hij eindigde toch met zich naar den wensch
van den Prins van Oranje to voegen en aanstalte to maken
om, vergezeld van zijne vrouw, het land der ballingschap
to verlaten. --

5.

000RNHERT SECRETARIS DER STATEN VAN HOLLAND.

Het laat zich begrijpen, dat Coornhert zUne schreden
naar Haarlem richtte, niet slechts, omdat het zijne voorma1) De ongenoemde biograaf deelt 2 memorien mede, door C. aan
den Prins gericht, waaruit blijkt, dat C. in 's Prinsen dienst was
getreden. Coornh. I. fo 2.
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lige woonplaats was, waar hij weer als notaris en secretaris
hoopte optetreden, maar ook omdat hij daar de zaak der
vrijheid zou kunnen dienen. De stad Haarlem Loch had zich
aan de zaak der vrijheid aangesloten en tegen de Spanjaarden verklaard. Zij trad nu ook met den Prins van Oranje
in betrekking, en deze, de ziel van de geheele beweging,
zorgde, dat er eene vergadering der Staten van Holland
voorbereid werd, om over de gemeenschappelijke belangen
te beraadslagen. Voorts vestigde hij de aandacht op Dirck
Volckertszoon Coornhert als uitnemend berekend voor de
taak, om -Secretaris van dat hoogste collegie des Lands te
zijn.
Coornhert door den Prins, aangewezen als bruikbaar in
staatszaken! De balling, die met graveeren zUn brood verdiend en zich overigens aan letterkundigen arbeid toegewijd
had, door het vertrouwen van zijnen vorstelijken beschermer
geroepen tot zulk eene moeielijke taak, toegelaten tot de
gewichtigste beraadslagingen der Staten, voortaan steller
van de stukken, die van do Hooe Regeering zouden uitgaan, zijne pen gebruikt tot het voeren van eene veelotnvattende briefwisseling ! ... Men behoeft waarlijk niet to
vragen, of de Prins ook vertrouwen in hem stelde!
Toch zou het blijken, dat hjj niet de rechte geschikte
man was, orn dit staatsambt op den duur te bekleeden.
Laat ons slechts hooren, wat hij in zijne moeie1 jke betrekking ondervonden heeft.
Naar ons bekend is, had de Hertog van Alva op de
gruwzaamste wijze in naam des konings gemoord, geroofd
en geplunderd, zoodat Roomsch en Onroomsch tot wanhoop
was gevoerd. Toch waren de Onroomschen, en inzonderheid
de Calvinisten, in het geheim voortgegaan, hun geloof to
belijden en hadden zich het kruis der verdrukking met stil
geduld getroost. En thans in 1572... wat was de toestand
gewijzigd ! In Holland vond min op zeer vole plaatsen Calvinistische gemeenten, die orde en regel volgden, zich be-
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wust, bij elkander te behooren, en met elkander een lichaam
te vormen. Ja, reeds in de landen der ballingschap hadden
de uitgewekenen Synoden gehouden, eerst te Wezel, Coen
te Emden en eene Kerkorde ontworpen, die door hunne
geestverwanten in Holland zou kunnen aangenomen worden:
En nu Brielle de Geuzenvlag ontplooid had, Vlissingen en
Enkhuizen dat voorbeeld volgden, daarna Oudewater, Gouda,
_Leiden, Dordrecht, Haarlem, Gorinchem en andere steden,
trad overal, waar de omwenteling plaats greep, de Gereformeerde kerk openlijk op. De gevluchte leeraars werden teruggeroepen. De vroedschappen rnamen de kerkgebouwen in
bezit en stonden ze aan de Gereformeerden ten gebruike af.
Van het bedienen der mis mocht geen sprake meer zijn.
Het yolk, dat thans op den voorgrond trad, wenschte vrijheid, niet alleen van het juk van Alva maar ook van dat
van Rome, en naar den geest des tijds ging het veelal ruw
en woest te werk. Plunderen van kerken en kloosters was
aan de orde van den dag. Somtijds werd er bloed vergoten,
onmenschelijke wreedheid gepleegd en de weerlooze monnik
of priester met smaad ter dood gebracht. Had de Prins
van Oranje overal invloed kunnen oefenen, hij zou die woeste
en ruwe Geuzen wel beteugeld hebben, want zulk barbaarsch
oorlog voeren was volstrekt niet in zijn geest. Neen, in de
eerste vergadering der Staten van Holland 15 Juli 1572,
te Dordrecht gehouden, verklaarde de Heer van St. Aldegonde, die daar als lasthebbende van Oranje tegenwoordig
was, dat de Prins beiden, Roomschen en Gereformeerden,
wenschte vrij te laten. Het was zijn verlangen, dat vrijheid
van religie zoowel den Gereformeerden als den Roomschen
zou gehouden worden. Hij was van meening, dat een iegelijk
in het zijne, in het openbaar in kerken of kapellen, zooals
dat het gevoegelijkst kon, vrijheid behoorde te genieten,
zonder door iemand belemmerd, gehinderd of gekweld te
worden.
Gulden woorden, een zoo edeldenkend Staatsman als Oranje
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waardig, die niet alleen voor zich zelven vrijheid eischte,
maar ook aan een ander vrijheid gunde. Het was dan ook
zijn uitdrukkelUke wil, dat de graaf van der Marck, heer
van Lumey, die den oorlog te land tegen den hertog van
Alva zou voeren, noch geestelijken, noch leeken, noch Katholieken, noch Evangelischen, overlast zou aandoen. Onze lieve
neef Lumey, zoo staat er in zijn lastbrief; zal zich wachten,
personen of kerken te schenden of te beschadigen. De Plins,
die wel wist, dat zijn lieve neef op dit punt bijzondere aanbeveling noodig had, voegde er ten overvloede bij, dat in
zulke plaatsen, waar de uitoefening van den Roomschen
eeredienst verzocht werd, deze evenzeer als de Gereformeerde
moest toegestaan worden.
Ziedaar een lastbrief, geheel in den geest van Coornhert,
die, zelf noch Katholiek noch Gereformeerd, maar een vrij
zinnig man, niet gaarne iemand in conscientiezaken zag belemmeren; maar de heer van Lumey was van geheel anderen
card. Geus in zijn hart, verfoeide hij den Roomschen afgods^
dienst en had er een zielsgenoegen in, kerken en kloosters
te bestormen en het Roomsche yolk te brandschatten. Daarover werden luide klachten aangeheven. Het landvolk nit den
omtrek van Haarlem riep om bescherming. Waar moest dat
heen! wat bleef er van de bepalingen, op de Statenvergadering te Dordrecht gemaakt! werd er dan aan de Geuzen
alleen vrijheid gegund ! .. Toen gaven de Staten van Holland
aan hunnen secretaris Coornhert last, om de schouten en
overheden der Kennemerlandsche dorpen te Haarlem te beschrijven en onderzoek te doen naar de brandschattingen en
beroovingen, die aan het krijgsvolk van den Heer van Lumey
ten laste gelegd werden.
Coornhert beijverde zich om nauwkeurige en geloofwaardige berichten in te winnen en bracht een uitvoerig rapport
op schrift. Hij had er geen geheim van gemaakt, dat hij
zulk rooverswerk ten strengste veroordeelde en dat naar zijne
meening de beloften, te Dordrecht aan de Roomschen gege-
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ven, zorgvuldig moesten in acht genomen worden. Hoezeer
verbitterde zulks de hoplieden van den Heer van Lumey! Wat
raasden en tierden zjj tegen den Secretaris der Staten! Zij
scholden hem uit voor een Papist, zij zagen in hem een
landverrader, zij wisten hem bij hunnen opperbeveihebber
zoo zwart to maken, dat deze hem den dood zwoer en last
gaf, hem om het leven te brengen.
Men ziet nit de toedracht dezer zaak, hoe hartstochteljk
de mensehen waren en hoeveel beleid er noodig was, om den
woesten hoop to beteugelen. Coornhert, die moeielijk zwjgen
kon, en, waar zijne ziel ontstoken word, aan zUne verontwaardiging lucht gaf, was allerminst de man, om destijds
op het staatstooneel te b1jven.
Intussehen - wat zou hij doen ? Zijn rapport bij de Staten
indienen en verder gaan ? Indien hU een Calvinist geweest
ware, hij zou zulks gedaan hebben. Hi* zou gezegd hebben
God heeft mij hiertoe geroepen, ik zal deze zaak tot Zjne
eer voortzetten en de uitkomst geheel in zUn hand stellen.
Desnoods zou hij zijne getrouwheid met zjjn blood bezegeld
hebben. Hot Gereformeerde geloof leidt tot zulk eene onverschrokken doodsverachting.
Maar hij was geen Calvinist. liii bezat nu eenmaal niet
dat verwonderlijk geloof, dat den mensch ja, op en over
de grens der geestdrijver voert, maar ook tot heldendaden
bekwaamt. flij was 1) een vrijzinnig man, die het eerljk
meende met zijne medemenschen, dock die op zjn tjd aan
zich zelven dacht en zijn aardsche leven liefhad. 2) IIjj
huiverde van de gedachte, door de Geuzen doodgeschoten
1) Men zie de opmerking van Dr. Fruin, Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 3e uitgaaf, bl. 279, in de annotatie, ,,Coornhert vertrouwde door al te groote voorzichtigheid te min op de voorzienigheid
Gods."
2) Zie Coornhert, III, fo. 18, Verschooningh der Roomsche afgoderije, waar C. aanraadt door een voorzichtigen wandel tot een vertandigen en bedaarden ouderdorn te kornen.
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te worden, liet zijn anafgewerkt rapport te Haarlem achter
en vluchtte naar het land van zijne vroegere ballingschap.
Daar vatte hij de etsnaald weder op, terwijl zijne vrouw,
als trouwe reisgezellinne, hem op lien tweeden zwerftocht
in den vreemde volgde. Bij het herdenken van het voorgevallene zal het Coornhert wel gehinderd hebben, dat de
booze stukken van het Geuzenkrijgsvolk ongestraft zouden
blijven ; maar er was niet aan te doen. In die troebele
tijden, bij de weldra volgende belegering van Haarlem door
Spaansche troepen, was aan het voortzetten der rechtspleging
niet te denken. Het was oorlogstijd en in zulk een tijd geldt
het recht van den sterkste. Intusschen hield Coornhert zich
in het land der ballingschap met dit onderwerp bezig en
schreef een vlugschrift onder den naam van Boeventucht
ofte ktiddelen tot minderinge der schadelycke ledighganghers. 1)
Hij heeft het oog op het aantal menschen, die ten gevolge
van het , oorlogvoeren tot ledigheid en misdaden vervallen
en beveelt als doelmatig aan : de leegloopers en rabauweii
op de galeien en aan de veeren te plaatsen, hen zandheu vels te laten slechten, ten einde sehadelijke plassen en veenen daarmede te dempen, hen te gebruiken als dijkwerkers,
hen op te leiden tot handwerkslieden en voorts de onverbeterlijken gevangen te zetten op water en brood. Men
ziet dus, dat hij niet gesteld was op hangen en worgen,
maar dat hij veeleer het menschelUke in de diepst gezonkenen wenschte op te wekken tot bevordering van het algemeen welzijn.
Overigens was zijn afscheidsgroet aan Holland de uitgave
van eene Godgeleerde verhandeling getiteld: van de toelatinghe ende decrete Gods. Dat was eene stoute daad. Niet
minder dan een aanval op de theologie van Calvijn en Beza.
Hoe durfde Coornhert zich in zulk een strijdperk begeven!
1) Zie Coornhert, III, fo. 385 met een opdracht aan de Edelen en
(^ezanten der steden in Holland, representeerende de Staten.
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Hij -- de leer van de erfzonde, van 's menschen bedorven
staat en van de goddelijke voorbeschikking aantasten, die
de Gereformeerde kerken als de uitdrukking van de zuivere
waarheid omhelsden! „Ja," schrUft Coornhert in de voorrede van zijne verhandeling, die in 1572 to Altena in druk
verscheen 1), „ik ben verplicht, mU zelven to verdedigen,
want de mensehen hebben achter mijn rug verteld, dat ik
door eene doodelijke pestilentieuze kwaal ben aangetast en
eon kettersch, goddeloos geloof belUd. En om welke oorzaak? omdat ik het niet eens ben met Beza en Kalvijn."
Waarom hij het niet eons was met die Godgeleerden,
ontwikkelt hij in drie hoofdstukken: lo. de Schriftuurplaatsen,
door Kalvijn en Beza misbruikt, 2o. de uitspraken van KalrUn en Beza, die met de h. Schrift strUden, en 3°. de schadelijke gevolgeri, die uit hunne stellingen voortvloeien. Men
moet erkennen, dat Coornhert evenzeer thuis is in de h.
Schrift als in de werken van Kalvijn en Beza, maar zonder zich
aan hunne meest kenmerkende gevoelens aantesluiten. Hij
voor zich had eene andere voorstelling van de menschelijke
natuur. HU nam niet aan, dat 4j geheel verdorven is. Het
plan der verlossing in Jezus Christus was voor hem jets
anders dan voor Kalvijn en Beza. Zij zagen daarin de redding uit de kaken des verderfs; hij beschouwde Jezus als
het middel, om de menschen op to leiden tot al wat waar
is en goed. En wat de volstrekte of hankelijkheid betreft
van Gods raadsbesluit tot verkiezing of verwerping des
menschen, daarvan wilde Coornhert niets weten. Hjj vertegenwoordigt het standpunt van het gezond verstand, dat
de dingen praktisch opvat. Diepzinnigheid is zUne gave
niet. KalvUn en Beza brengen het daarin verder dan hU.
Wat zij leeren is minder aantrekkelUk voor het alledaagsch

1) Coornhert II. f . 524-53. Van de toelatingh ende Decrete Godt^,
bedenckingh of de h. Schrift oock inhoudt sulcks als M^'. Calvijn en
Beza daarvan leeren.
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begrip, maar stellig meer de slotsom voor wijsgeerig theologisch nadenken. Toch zullen alien, die Coornhert's schriften
lezen, in hem den man nit een stuk moeten waardeeren,
die steeds zich zelf gelijk blijft en bovenal duidelijk wil
zijn en godsdienst wil invoeren in het leven, maar die ook
al wie antlers leerde, rusteloos met zijn scherpe pen bleef
bestrijden tot aan den avond van zijn leven toe.
Ziehier eene proeve van Coornherts betoog, aan de Toelatingh ende Decreet Godts ontleend.
Waar hij Hand. 4 : 26 aanhaalt, een Schriftwoord, dat
bij KalvUn dient, om te bewUzen dat het lijden en sterven
van Jezus door God voorbeschikt was, wordt de opmerking
gemaakt, dat, als God zelf alleen de oorzaak van alles is,
Hij het ook zou zijn, die Zijnen geliefden Zoon gehaat, benijd, vervolgd, valsch beschuldigd en gedood heeft, terwijl
de hatelijke, valsche, nijdige Joden aan dat alles onschuldig
zijn te achten. Kan er nu jets lasterlijkers aangaaride God
getuigd worden, jets dat meer in strijd is met de doorgaande uitspraken der h. Schrift ?
Als Beza schrijft : Adam heeft gezondigd, dus heeft hij
moeten zondigen en is zUne zonde Gods raadsbesluit geweest, dan merkt Coornhert daartegen op, dat een van beiden daaruit volgt, of dat God de oorzaak is van het verderf
der menschen, of dat zonde geen zonde is.
De wille Gods is volgens Kalvijn oorzaak van alle dingen,
die geschieden. Adams zonde is geschied. Dus, God heeft
Adams zonde gewild. Waar, vraagt Coornhert, blijft dan
des menschen schuld? is het rechtvaardig, dat God den
mensch, die eigenlijk geen schuld heeft, verdoemt ? Als een
geneesheer eene openbare fontein vergiftigt, zoodat alien,
die daarvan drinken, moeten sterven, en hij zich vergenoegt
met slechts weinigen door zijn medicUnen in het leven te
behouden, is zulk een geneesheer werkelijk eere waardig ?
Neen ? niet waar, zulk een man is een willekeurige, eels
tiran. En God zou met een tiran zijn gelijk te stellen!
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Kalvijn en Beza risbruiken de h. Schrift en bouwei
hunne gevoelens olgens Coornhert op onhoudbare stellingen. Zij moeten komen tot de gevolgtrekking, dat God
de oorzaak der zonde is. En dat kan Loch niet. Daarom
waarschuwt Coornhert een iegelijk voor zulk eene gevaarlijke
leer, terwijl hU aan zijne verhandeling deze dichtregelen laat
voorafgaan :
Proeft den gheesten, ghelooftse niet al,
Ghelooft my oock niet, zydy niet mal,
Ghelooft gheen mensch maer Godt alleen,
Ick ghelooft niet al, w-at menschen lust
Dit maackt my een schadelycke onrust.
Men. wilt jae hooren, Ick seg: neen,
Elck wil des anders gheloof regheeren,
Dit doen, die men voormaels sagh leeren,
Dat sulcks den christen niet betaemt:
Maar so ootmoedigh was haar ghedaght,
Alsh noch onder 't kruys lagh sonder maght,
Nu thoonet zijn maght onbeschaemt.
Welk eene scherpe afkeuring van het drijven der Gereformeerde leer lag daarin opgesloten. Ja, toen zij nog onder het kruis zuchtten, die Gereformeerden, toen leerden zij,
dat het den Christen niet betaamt, over het geloof zUns
broeders te regeeren ; maar nu zij aan dat kruis ontworsteld
zijn, nu werpen zij het masker of en toonen, Welke dwingelanden zij zijn!
G. Brandt schrijft in zijne Geschiedenis der Reformatie
I. bl. 470, dat Coornhert zich beklaagde, overal waar hU
kwam, door de hoofden dergenen, die Kalvijn en Beza's leer
toegedaan waren, onvriendelijk bejegend te wordern. Er waren
tijdgenooten, zooals de geleerde Justus Lipsius te Leiden,
die de verbittering der Kalvinisten toeschreven aan Coornherts
onrustig en strijdlustig karakter; maar, voegt Brandt er bij.
zijn tegenspreken moet nit een edeler beweegreden verklaard
worden. Het was bij Coornhert heilige overtuiging. Hij
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gevoelde roeping om te schrijven, ten einde in 's yolks belang schadelijke dolingen te bestrijden en nit te roeien.
Het vervolg van deze schets zal doen zien, dat Brandt
hier een billijk oordeel over Coornhert uitspreekt, waarmede wij ons van ganscher harte vereenigen. Bij zijn verblUf gedurende de zornermaanden van 1572 te Haarlem had
hij zeker diepe indrukken van de ontwakende heerschzucht
der predikanten ontvangen. Dat deed hem grijpen naar de
pen en zijn eerste strijdschrift opstellen. De handschoen
werd dus aan de predikanten toegeworpen. Wie hunner zou
hem opnemen en zich op den voorgrond plaatsen, om de
worsteling aan te vangen?

6.

VOOR DE TWEEDE MARL BALLING.

In het najaar van 1572 was Coornhert weer het land nitgeweken. Zijn ongenoemde biograaf schrijft, dat hij zich eerst
naar Emden 1) begaf, de welbekende herberg der ballingen,
terwijl hU later weer naar Kleefsland vertrok en zich andermaal te Xanten vestigde, waar de etsnaald het middel zal
geweest zijn, om hem het dagelijksch brood te verschaflen.
Bij zonderheden uit dit gedeelte van zijn leven zijn ons niet
bekend, maar uit de dagteekening van sommige zijner geschriften blijkt, dat hij zich met letterkundigen arbeid bezighield.
In de eerste plaats verzamelde en rangschiktehij zilne
verzen, waarvan in 1575 een bundel in het licht verscheen,
opgedragen aan Maria Hannemans, huisvrouw van Mr. An1) Emden was zoo sterk bevolkt door ballingen, dat Coornhert den
Prins van Oranje voorsloeg, den Nederlandschen handel derwaarts
te verplaatsen. Zie Archives III, pag. 137, aangehaald bij Nuijens.
Ned. Beroerten I, 2. bl. 31.
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thonis Hofslagh. Hjj spreekt deze juirouw Hannemans aan
als zijne waarde vriendinne en deelt haar mede, dat hjj den
bundel uitgeeft op verzoek van een zijner vrienden en aan
Naar opdraagt nit erkentelijkheid voor de goedheid die haar
man, Mr. Anthonis Hofslagh, doctor in beide rechten, hem
bewezen heeft. Hij hoopt, dat zij de liederen niet alleen
lezen maar ook zingen zal tot hare stichting. Die opdracht
is gedagteekend nit Xanten, 14 Juli 1575; de bundel bestaat
nit 56 liederen, met daarbij aangegeven zangwijzen, waarop
een Bijvoegsel volgt van 47 liederen, toegewijd aan Laurens
Spieghel, in wiens vriendschap Coornhert zich dringend bljjft
aanbevelen.
Van dit Liedboek i) hebben wij reeds een en ander medegedeeld. Hier volge nog als proeve van den humoristisehen
trek, die bij wijlen in de werken van Coornhert zichtbaar
wordt, bet 33e lied van bet Bijvoegsel:
LIED.
Den werckman ist wercx eynd een lust,
Den gangher moe verblyt de rust,
De rust is al des landmans hopen,
De zeeman spoedt na havens open.
Het vrouken swaar met lieve dracht
Denckt op den nood dagh ende nacht,
Aan goe verlossingh hangt haar wensche
Na moeytens eynd hoopt alle mensche.
Zoo hoopt de Christen Ridder mee
Na strydens eyndt een zoete vre,
Om stadelick met Christ to wesen
Wenscht by den dood, die andren vreezen.
Hy kept des werelds onrustichheyd
En haat haar valsche lustichheyd.
Gods goedheyt smaaekt by int bevinnen
Die liefd by meest met hert en zinnen.
1) Zie Coornhert 1. fo 457-509.
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God is zyns herten waardste goed
Daarby woont stadigh zyn ghemoed,
Pit een bejaaght by met verlanghen
En laat het al, om dat tontfanghen.
Denckt al ghy Christens, sulcx genaamt.
Of ghy't oock zyt: zegt neen met schaamt,
Want ghy hoopt hier noch lang te zwerven
En vreest meest al u lyfs bederven.
Ghy lieft zorgh, moeyten, druck en pyn,
Ghy haat Gods rust als quaad fenyn,
Moght ghy op aardryck eeuwigh bouwen,
Ghy liet den Heer zyn hemel houwen.
Was het zelf kennis, die Coornhert zulk een versje in de
pen gaf ? gevoelde hij den sterken trek, die hem zelven aan
de garde bond? moest hij zich zelven allereerst van gemis
aan hemelsgezindheid beschuldigen2 .... Hoe dat zij, een
lichtzinnig, zorgeloos mensch was hij stellig niet, 1Jverig
bleef hij in deze jaren zUner tweede ballingschap met de pen
arbeiden en velerlei hoogst gewiehtige onderwerpen behandelen.
Wij noemen eenige bijbelsche zinnespelen :.dbrakams uitganck, opgedragen aan Jonker Arent van Wachtendonck,
raad van Cleve, maarschalk, Brost van Cranenburg; Comedie
van Israel, vertoonende Israels zonde enz, naar Richteren
10, als spiegel voor dezen tijd, opgesteld in 1575; de Thien
Maeghden naar Mattheus 25, opgesteld in Febr. 1576, en
misschien ook van den Blinde te Jericho, ofschoon dit geen
jaartal draagt 1 ). Aan deze zinnespelen verbinden wjj de namen
van uitgebreidere stukken van godsdienstigen acrd in proza,
zonder er voor to kunnen instaan, dat zij alien gedurende
deze jaren in het licht zijn versehenen. Het zijn de volgenden:
Verscheyden Tsamenspraecken (I. f°. 439-461), Vierschaar
1) Zie Abrahams TJitganck, Coornhert III, fo 517. Comedie van
I8rael, Coornhert III, fo 542. De Thien Maeghden, Coornh. I. fo 476.
De Blinde te Jericho, Coornh. III, fo 532.
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(I. 421---434), School der deughden van den woorde ons Heeren : Joh. 6 : 44 (I. f°. 476--484), Schyndeught der secten
met hare verwerde twistigheden om de Ceremonien (III. 341356) en Edelman, Grauw Monnic ende Lutheraan (1. P.
466-468).
Hoogstwaarschijnlijk heeft Coornhert in Kleefsland een aantal menschen ontmoet, die de leer van Luther volgden en vurig
daarvoorijverden. Nu kennen wij Coornhert reeds genoegzaam,
om to begrijpen, dat hU met dat ijveren geenszins gediend
was, ja zelfs er velerlei ergernis aan moest nemen. Hij toont
ook in zijne Tsamenspraeclken 1), dat hij to midden der partijen zijnen eigen weg blijft gaan. Iets soortgelijks bedoelt
hij in zijne Vierschaar. Daar bestrijdt hij het vermetel
oordeelen en veroordeelen in geloofsgeschillen. De bittere
woorden, die Lutheranen, Kalvinisten en Mennonieten tot
elkander richtten, stuitten hem tegen de borst. Men moet
zijne Vierschaar in haar geheel lezen om van de gepastheid
van zulk een boekje voor den toenmaligen tijd overtuigd to
worden. Het is de nadrukkelijke of keuring van het dolle
drijven van geloofsbegrippen, zooals dat inzonderheid door
ILutheranen met hartstochtelij kheid geschiedde.
En wend hij er toe gebracht, om, zich afkeerende van de
Lutheranen, hetzij tot de Kalvinisten, hetzij tot de Mennonieten over to gaan ? Vond hij daar den geest, lien hij bit
de Lutheranen miste ? In geenen deele. HU gevoelde zich
noch tot de eene noch tot de andere gemeenschap aangetrokken en bleef op zich zelven staan. Daarover zal hij menigmaal zijn aangevallen. Waarom ging hij niet ter preek ?
waarom liet hij zich niet wederdoopen ? waarom sloot hij
zich des Zondags bij niemand aan ? waarom vierde hij geen
Avondmaal? En hij was toch ook niet Roomsch, hij nam
geen deel aan de mis, hij hield geen omgang met Roomsche
geestelijken. Hoe kon zulk een man, zoo ervaren in de h.
1) Op deze Tsamenspraecken komen wij later terug.
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Schrift, zulk een onkerkelijk leven leiden ! Hij wilt toch
Welk eene waarde de sacramenten hadden. Roe kon hij
zich buiten dat alles houden ?
Tot antwoord op deze en dergelijke vragen schreef of
vertaalde hij &hyndeught der secten 1) en zond het de
wer gild in. 2) ZUne vrienden konden uit dat boekje zien, dat
hU zich boven alle uiterlUkheden verheven gevoelde en het
geestelijk opwassen in Christus de hoofdzaak achtte. Waartoe
clan die nadruk gelegd op uiterlijk kerkgebaar ? Het wezen
des Christendoms is in geestelijke vernieuwing van den inwendigen mensch to zoeken. Bleef Coornhert dan Roomsch
katholiek ? dat is to sterk gesproken. Neen, niet Roomsch, maar
hij werd toch waarlUk ook niet Gereformeerd, of Luthersch,
of Mennoniet. RU bleef, die hij was. Het ging hem als
dien monnik in: Ed°lman, grauw monnic en Lutheraan. De Grauwe monnik werd aangevallen door den Edelman
en door den Lutheraan Zijne aanvallers scholden hem uit
voor een luiaard en voor een geveinsde. Zjj eischten, dat
hij de monnikskap zou afleggen. De monnik, zich zUner
eerlUke overtuiging bewust, zegt: ,,de kap maakt den monnik niet. Kon ik door het afleggen van de kap mUne
zonde afleggen, ik wierp haar verre van mij, hoe eer hoe
beter. Neen, onder de kap kan ik nog altUd meer goed
cloen dan zonder. Daarom zal ik monnik blijven, tenzU het
Gode anders mocht behagen."
Zoo dacht Coornhert. Aan namen hechtte hij niet. Zich
to laten inlUven in de eene of andere gemeente, — hU
was er afkeerig van; maar hij ging voort met studeeren
1) De eerste editie is anoniem. De schrijver noemt zich een liefhebber der waarheid.
2) Schijndeught der secten, Coornh. III, f o 341-356 heet uyt
Oveulandsehe sprake getranslateert door D. V. C. Eene vertaling uit het
Hoogduitsch ? In lkerlcbon,r der Dooperen C. I1I, f° 4 staat : ik heb
eertijds vertaald een boekske: Schijndeught.
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en in geschriften over theologische vraagstukken zijn gevoelen uit to spreken.
De laatste verhandeling, die hij in zijne ballingschap bewerkte, was de Schole der deughden en werd voleindigd
29 Mei 1576. Zij vestigt de aandacht op de vraag: in
hoever de mensch jets tot zUne zaligheid kan toebrengen
of niet. Het antwoord luidt bevestigend. Ongetwijfeld kan
de mensch daartoe medewerken. Wel kan niemand tot den
Zoon van God komen, tenzij de Vader hem trekke, maar
de Vader trekt juist diegenen, die gewillig zijn en niet de
onwilligen. Het onnoodig disputeeren over den vrijen wil
des menschen duurt volgens Coornhert nu reeds zestig
jaren (het begin was de strUd van Luther met Erasmus
ten jare 1524), en overschrijdt de perken der betame1 jkheid. Daarom acht hij zich verplicht, in zijne Schole der
deughden duidelijk en ondubbelzinnig zijne gedachten to
uiten. Wie nog niet stellig moist, of hij zelfstandig tegenover de leerbegrippen van Kalvijn durfde optreden, zou het
hies kunnen hooren.
In November van datzelfde jaar 1576 gaf de Gendsche
Pacificatie aan Coornhert, gelijk aan zoovele andere ballingen, het recht, om naar het vaderland terug to keeren.
De bloedplakkaten waren sedert de sluiting van dat verdrag geschorst. Wel bleef de Roomsche godsdienst in de
meeste gewesten gehandhaafd, maar dat betrof Holland
en Zeeland niet. Deze beide gewesten, voorzoover zij niet
Spaansch waren, konden vrijelijk voortgaan, het Gereformeerde geloof to belijden. En de mannen, die van nu of op
den voorgrond traden, waren de predikanten. Laat er ge1zegd
moeten worden, dat in de eerste jaren der hervorming een
groot aantal van hen, behalve uit priesters en kloosterlingen,
uit ongeoefende kleermakers, wevers, slotenmakers en andere
ambachtslieden bestond, weldra veranderde dat en traden er
geletterde mannen als leeraars op, waartoe sedert 1575 de
Leidsche Hoogeschool de middelen verschafte. Met de Gere
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form eerde predikanten kon Coornhert niet in vrede leven.
Hij kwam weldra met hen in heftigen strijd.
Het was nu vier jaren geleden, dat de verhandeling van
de Toelatingh ende Decrete Godts het licht had gezien.
Kort na zijn wederkeer in het vaderland, te Delft vertoevende, kwam Coornhert met twee of drie oude kennissen
in gesprek. over dat geschrift. Hij haalde de dichtregels aan:
Elck wil des andren gheloof regeeren,
Dit doen die men voormaals Bach leeren,
Dat sulckx den Christen niet betaemt;
en sprak zjjne overtuiging uit orntrent het onchristelijke van
Kalvijns en Bezas onverdraagzaamheid. Of meent gij,"
ging hij voort, „mijne vrienden, dat ik ongelijk heb en de
heerschzucht der Zwitsersche theologen aanbeveling verdient ? Meent gij, dat de Nederlandsche Kalvinisten bezadigder zullen zijn dan die van Geneve? Neen, dan kept
gij de menschen niet." Toen antwoordden de ongenoemde
vrienden: wij raden u, het stilzwijgen te bewaren en niet
openlijk over zulke dingen in het strijdperk te treden."
,,Het zij zoo," hervatte Coornhert, e mits de predikanten
aan de conscientie des yolks geen dwang opleggen en geen
ketters dooden."
Deze woorden zijn scherp. Zij bewijzen, dat Coornhert
de Zwitsersche theologen als heerschznchtig en onverdraagzaam verfoeide en niet lijdelijk zou aanzien, dat de Nederlandsche Kalvinisten in hetzelfde voetspoor trader.
Hunne theologie was volstrekt de zijne niet, en naarrnate
hij hunne eigenaardigheden beter leerde kennen, gevoelde
hij zich inzonderheid afgestooten door het forsch en onverdraagzaam optreden van Kalvijn. De verbanning van Castellio
en vooral de terechtstelling van Michael Servet waren in het
oog van Coornhert hoogst ergerlijke en of keurenswaardige
laden. Bovendien had hij zich persoonlijk over den hoogen
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toon van Kalvijn te beklagen gehad. W at was toch het geva4
geweest ? Coornhert had ten jare 1562 of daaromtrent eene
verhandeling opgesteld ten gevalle van Pieter Roem en
eenige andere vrienden tot Verschooningh van de Roomsche
a fgodery. ') Nu had genoemde Pieter Roem deze verhandeling
(wellicht in eene Fransche vertaling) toegezonden aan Kalvijn,
en deze had het de moeite waard geacht, haar met een tegenschrift te beantwoorden. 2) Hooren wij eerst, wat de verhandeling van Coornhert behelst. De schrijver zegt, dat het niet het
laatste woord zal zijn, dat over de meerdere of mindere
voortreffelijkheid van het Roomsch Katholiek geloof geschreven wordt, maar dat hU de betrekkelijke waarde van het
gebruik der ceremonien in het licht zal stellen. Vervolgens wijst hij op Christus, die de harde schil van wet en
ceremonien is komen doorbreken one de kern des geestes
daaruit te voorschijn to brengen. Zij zijn dus de geestelijke
kinderen van Christus, die zich van het gebruik der kerkelijke ceremonien losrukken, al worden zij daarover door Kalvijn en Menno of wien ook, aangevallen. Meenen deze mannen zich te moeten houden aan de ceremonien, door Christus ingesteld, dan moeten zij zich aan alles houden, wat
Christus heeft gedaan. Laten zij dan blootshoofds en barrevoets reizen, evenals Jezus en zijne apostelen, laten zij, zonder geldbuidel aan den gordel, de steden en dorpen doortrekken, overal hunne leer verkondigende en wonderwerken
doende, evenals Jezus en zijne apostelen. Dan blijven zij
zich zelven gelijk. Maar zij volgen den Heer slechts ten halve,
als zij alleen den doop en het avondmaal vieren. Waar blijft
dan hunne getrouwheid in al het overige, dat de Heer heeft
1) Coornh. III. fo 18-24. Verschooningh van de Roomsehe Afgoderije
gemaakt ten gevalle van Pieter Roem enz.
2) Coornhert noemt het op den titel van zijne Versehooningh :
het boecxken tegen den botten Hollander, door Jan Calvijn. Zie reponse
de Mr. J. Calvijn an. 1562 chez Jean Crespin, zooals op den rand in
het Register, Coornh. III staat.
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gewild ? Waarom niet blootshoofds en barrevoets gereisd ?
Waarom niet allerwege gepredikt? Waarom geen wonderdaden
verricht ? .. .
,,Moeten wij in doop en avondmaal naar Kalvijns lessen
de merkteekenen der ware kerk vinden, dan zijn zeker alle
menschen in Geneve ware christenen, want zU zijn gedoopt
en vieren avondmaal; ja, dan zullen wij zeker naar Geneve
moeten reizen om de ware gemeente Gods aan te treffen;
maar de apostel Paulus heeft gezegd: in Christus heeft
noch besnijdenis kracht noch voorhuid, maar geloof in liefde
werkzaam. De apostel toont in zijn eigen voorbeeld, geen
slaaf maar heer der ceremonien te zUn. Wat dan ? Zou een
christen niet de vrijheid hebben, de knieen te buigen en
den hoed of te nemen bij de ceremonien, die de Roomsche
verricht? Paulus zou zeggen: ja, want die onder de wet
zjjn, ben ik geworden als onder de wet. De christen moet
volkomen vrij zijn in het gebruik der ceremonien. Hij beschouwe ze als speelgoed, dat de vader aan zijne kinderen
geeft, opdat zjj afgeleid worden van den lust, om met messen of met vuur of met water om te gaan. De vader neemt
het voorkomen aan, of hem het speelgoed lief ware, maar
bet doet hem meer genoegen, dat het kind tot rijpheid des
verstands komt en het speelgoed laat staan, dan dat het
altoos aan het spelen blUve. Weg daarom met ceremonien.
Was bet vasthouden aan den lichamelijken Christus reeds
een hinderpaal voor de discipelen om den heiligen Geest te
ontvangen, welke hinderpalen zal het dan niet opleveren op
den weg der volmaking, als de christen door alle eeuwen
heen aan de ceremonien blijft hangen. Raadpleegt het woord
van Jezus zelven, en gij vindt nergens uiterlijke reiniging,
of het vermijden van Babel, zooals Kalvijn wil, bedoeld,
maar de liefde tot God en den naaste als het wezen der zaak
voorgesteld."
Het zijn stoute stellingen, die Coornhert voordraagt, stellingen, zou men zeggen, meer voor onze negentiende, dan
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voor de zestiende eeuw, althans geene stellingen, toe
stemmen door eenen kerkstichter als KalvUn, en die des to
slechteren indruk op hem maken moesten, omdat er in afkeurenden zin op de terechtstelling van Michael Servet gezinspeeld wordt. 1)
Het antwoord van Kalvijn was dat van een geleerde, die
zich op het standpunt van zijne wederpartij niet verplaatsen
kan. Het is een antwoord nit de hoogte. Kalvijn noemt den
schrijver een onbeschaamde, wiens naam hij niet wil weten,
en naar wiens naam hij niet zal vragen. In het boek des
levens voor Gods troop zal zijn naam niet zijn te vinden
en op aarde moet hij hoe eer hoe liever vergeten worden.
In Nederland schuwe men den schrijver van zulk eene
verhandeling als iemand, die door eene doodelijke pestziekte
is aangetast. Hij is een nietswaardige, die nooit begrepen
heeft, wat godsdienst is. Hij vergeet, dat Jezus beleden
moet worden door de menschen, zal hij de zijnen eenmaal
kunnen belijden voor God. Het is te wenschen, dat er van
zulk een schrijver niets overblijve, en hij te gronde ga, hij
met zijn ganschen aanhang. 2)
Het is de eenige maal, dat Coornhert in aanraking is geweest met Kalvijn. Voor Kalvijn was het eene voorbijgaande
ontmoeting. Wat stoorde hij zich verder aan den botten
Hollander! Maar voor Coornhert was het eene grievende
ervaring, die in zijne ziel is blijven nawerken en zeker er
toe heeft bijgedragen, om hem hoe langer hoe verder van
1) In Verschooningh der Rooynsche a fgoder ij wordt gegraagd : Zijn
wonderdaden soms boven het bereik van hem [Calvijn], die zijn medeketter met vuur maar niet, als Petrus, met den mond heeft kunnen
dooden, en noit dooden heeft opgewekt? Zie fo 19.
2) Het stuk komt voor: Calvini opera. VIII. pag. 485. Confutatio
cujusdam Hollandi, qui speciose obtendens, Christianos a se prorsus
spirituales redditurum iri, concedit ut corpora polluant quibusvis
idololatriis, scripta ad fratres Belgos. — In 't Fransch door Kalvijn
opgesteld, door Beza in het Latijn overgebracht.
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den geleerden maar hooghartigen hervormer to verwijderen,
ja om hem opnieuw de wapenen to doers aangorden tot den
strUd tegen bet Kalvinistisch systeem.

7. 000RNHERT KOMT IN STRIJD MET DE GEIIEFORMEERDE
PREDIKANTENT.

In Maart 1577 zette Cooinhert zich weer to Haarlem neder en vatte er andermaal zijn werk als notaris op. Zoo
geschiedde het na eene week of zes, dat hij aanzat aan een
vriendenmaal en in gesprek kwam met iemand, die van
Roomsch, Gereformeerd was geworden. Hoog roemde deze
man z jn voorrecht als Gereformeerde, maar Coornhert vond
zijne redeneering zoo oppervlakkig, dat hij twijfelde, of de
man wel kennis had van het onderscheid tusschen beide
kerken. ,,Het zou nog to bezien staan," sprak Coornhert,
,,of gij beter hebt gevonden dan verworpen." Een gezegde,
dat lichtelijk ten kwade kon uitgelegd worden! Het had
Loch den schijn van groote onverschilligheid omtrent de Gereformeerde leer. Daar kwam bij, dat men to Haarlem nog
eens goed wilde weten, waarom Coornhert in 1572 het land
was ontvlucht. De onrechtvaardigheden van de Getizen tegen de Roomsche landlieden in Kennemerland hadden er
aanleiding toe gegeven. Hij had voor de verongelijkte lie_
den partij getrokken. Ook al weer jets, dat naar papisme
riekte! Waarlijk, er bestond reden om te vermoeden, dat
Coornhert in de klem zou geraken, en het werd hoog tijd
voor hem, zich uit die bezwaren uit to redden.
Toen wendde hij zich tot den reeds bejaarden predikant
Thomas van Til 1 ), die eigenlijk de Gereformeerde gemeente
1) Thomas van Til of Tilius, ook van Thielt benoemd, vroeger alit
van St. Bernard bij Antwerpen, vas in 1567 predikant te Haarlem
en sedert 1575 te Deift.
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te Delft diende maar zich tijdelijk te Haarlem be yond. Ik
heb gehoord," zeide van Til, „dat gij tot iemand gezegd
hebt: de Roomsche Kerk is beter dan de Gereformeerde."
n Ik moet u zeggen," was het antwoord, „dat ik voor mij
de Roomsche kerk nog niet verlaten, noch mij tot eenige
andere secte of kerk begeven heb en ik zal u uit de
Schrift bewijzen, waarom niet."
,,Nu," zeide ds. van Til, ,,ik heb nu Been tijd. Later zal
ik u hooren."
Thuis gekonnen schreef Coornhert drie bladzijden om te
betoogen, dat de Kalvinistische kerken eigenlijk geen kerken
zijn, want de Kalvinistische ieeraars zijn niet door God gezonden of geroepen. Dit betoog is in de werken van Coornhert opgenomen order den titel : Bedacht, schynend mede
te brenghen, dat de Roomsche kercke beter zy dan der Ghere f ormeerden. (Coornhert I, f0 485). Het is on tleend aan de
woorden van Kalvijn, voorkomende in het achtste boek,
hoofdst. 5 van zUne Institutio : ik houd het daarvoor, dat
van de schepping of tot des wer gilds ondergang toe nooit een
tjd geweest is noch ooit zt/n sal, dat God Beene kerk op aarde
heeft gehad. Waar was die kerk dan voor het optreden van
Luther ? vraagt Coornhert. Zij was niet bii de Heidenen en
niet bij de Joden; zij moet dus geweest zijn bij de Roomsch
Katholieken. I)aar vond men dus Gods ware kerk. En heeft
Luther zich daarvan afgescheiden ? Neen, zal men zeggen,
maar de Roomsche kerk heeft hem afgesneden. Het zij zoo,
herneemt Coornhert, maar dan is Luther ook buiten de
ware kerk gesloten. Hoe kan men dan aan hem eene goddelijke tending toeschrijven ?
In zulk een vorm voorgedragen heeft deze bedenking
niets stuitends. Zij is zelfs recht geschikt om nadenken te
wekken en wetenschappelijke bespreking nit te lokken. Dat
kan echter niet gezegd worden van een Antler en Jorter
Bewys van mtine gesproken ende qualyck ghenomene woorden,
dat in Coornherts werken onmiddellijk op het vorig opstel
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volgt. Dat Ander en Corter Bewys is stout en uitdagend
van toon. Het noemt de leer der Gereformeerden schadelijk
en betuigt, dat de Roomsche kerk ondanks hare gebreken
de ware is en blijft. De vuilheid neemt de substantie niet
weg, maar kleeft haar aan. Duizend pond schuim heeft
niet de macht om een grein waarachtig goud op te losses
en weg te nemen, maar goud moet altijd goud blijven. In
de Roomsche kerk is nog altijd goud, maar de Gereformeerde kerken zijn enkel schuinl zonder goud. Het zijn
geen kerken, zjj zijn geen goud, enkel schuim.
Deze stellingen van Coornhert zijn zoo gewaagd, dat wij
vragen: wat heft hU bedoeld P heeft hU woordenstrijd gezocht ? heeft hij ds. van Til willen vertoornen ? of was
het ernst P dacht hij waarlijk zoo gunstig over bet Roomsch
katholicisme ?
Hij heeft woordenstrijd willen uitlokken en zijne eigene
denkbeelden tot meerdere klaarheid brengen. Hij teekent
op den rand der bladzijde aan, dat het Ander en Corter
Bew is door zijne dienstmaagd Jenneke aan Pieter Kies
bezorgd is, met verzoek of deze het wilde overhandigen
aan ds. van Til; maar deze had het om drukke bezigheden
niet willen aannemen.
Slechts het eerste weer bezadigde stuk schijnt in handen van ds. van Til gekomen te zUn. Maandenlang hield
hij het onder zUne berusting, totdat hij in November
1577 een brief aan Coornhert afzond, waarin hij zocht
te bewijzen, dat Luther en Zwingli wel degelijk eene goddelijke zending vervuld hebben, terwijl ieder mensch, en
met name hij, die als leeraar optreedt, eene goddelijke
roeping ontvangt, om dwalingen te bestrijden. Ds. van Til
eindigde met de belofte, desverkiezernde dit een en ander
uitvoeriger te zullen ontvouwen.
Toen kwam Coornhert in eigen persoon naar Delft over
om met ds. van Til een theologisch gesprek te voeren,
waaraan ook diens jongere ambtgenooten Arnold Corne-
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list 1) en Reinier Donteclock deelnamen. Had dit eerste gesprek
plaats ten huize van ds. van Til en droeg het een meer
huiselijk karakter, er volgde des anderen daags een tweede
in ,,het Witte anker", dat wend bijgewoond door tien of
twaalf leden der Delftsche gemeente. Het was des voormiddags aangevangen en zou des namiddags voortgezet
worden, toen de procureur-generaal verscheen, om namens
de Staten van Holland de voortzetting to verbieden. Een
theologisch gesprek over de waarde van de Gereformeerde
kerkleer van regeeringswege verboden! Waarmede moeiden
zich de Staten? hadden zij Coornhert slechts laten redetwisten met de predikanten, dat kon Loch Beene schade
doen aan de welvaart van het land? Naar de toenmalige
denkwijze — wel degelijk ; de regeering van Holland was
Gereformeerd, de Staten waren Gereformeerd, de kerk was
Gereformeerd. Mocht men nu toelaten, dat er in een theologisch gesprek twijfel geopperd werd omtrent de goddelijke roeping van den Gereformeerden leeraarstand ? Zulk
een gesprek zou een noodlottigen invloed kunn^n oefenen op
het yolk. Neen, zulke afwijkende gevoelens niet vrijlaten !
en, als er moest getheologiseerd worden, dan liefst in het
openbaar, onder toezicht der regeering en in de vormen,
onder academieburgers gebruikelijk. Straks zou eene lastgeving dienaangaande aan Coornhert en aan zijne tegenpartij verstrekt worden.
Had Coornhert zich op het standpunt der Staten weten
to plaatsen, hij zou begrepen hebben, dat het hoog gezag
der overheid zich met ernstige bedoeling deed gelden. Nu
gaf hij de schuld aan de predikanten en bracht hun zulks,
in een brief onder het oog. Zij hadden den procureur-gene1) Hij heette Arnold Cornelisz van der Linden en was in 1574
predikant to Delft geworden. Hij wordt een geleerd en gematigd
man genoemd. Zie over zijn eigenlijken naam in Spectator 1880 een
opstel van den Heer Frederiks, en in Marnix Vereeniging, IIIe Serie,
h^ • ieven can, van en over hem.

bG
Taal ontboden; zij hadden de hulp van den wereldlijken arm
noodig. Van eerlijken strUd om tot helderheid te komen
was bjj hen geene sprake, maar slechts van de zucht om
gelijk to hebben. Die Donderklok -- zoo noemt hij telkens
ds. Donteclock -- zou zonder de stem van den procureurgeneraal het onweder, over zijn hoofd hangend, niet afgeluid" hebben.
Dezen brief bracht Coornhert zelf aan huffs van ds. Cornelisz. Vervolgens op straat hem en zijn ambtgenoot ontmoetende, had er eene scherpe woordenwisseling plaats.
Nu, maar wij zullen a ook een brief schrijven," riep ds.
Donteclock. ,, Doet dat," sprak Coornhert, „dan zal ik hem
lezen." ,, Wij zullen u wel krijgen," was let wederwoord.
,,Laat mij maar op het stadhuis ontbieden," hernam Coornhert. In opgewonden stemming keerde hU naar Haarlem
terug en ontving een paar dagen later last bij missiev e
van de Staten om 5 April to Leiden to verschiinen, ten
einde het theologisch gesprek in het openbaar voort te
zetten. Aanvankelijk meende hij aan dat bevel geen gehoor
te moeten geven, omdat hij geen predikant bij eenige kerk
en ook niet in dienst van de Staten was, maar bij eenig
nadenken verklaarde hij zich bereid, aan de ontvangen lastgeving to voldoen.
Hij kwam to Leiden aan en werd verwezen naar meester
Leenaert Casenbroodt, Haad in het Hof van Holland en
naar meester Geraerd van Hoogeveen Meliszen, Pensionaris
van Leiden, die tot Commissarissen van orde benoemd
waren.
Zij verzochten hem, het onderwerp van de disputatie duidelijk op te geven. Hij bepaalde het aldus: de Gereformeerde kerken zijn de ware kerken niet, want zij leeren
de praedestinatie, de justificatie en het ketterdooden. Zij
missen ook de ware goddelijke roeping. Ziedaar het onderwerp, dat hU zich voornam to verdedigen, en wel door
het eerst te spreken over het ketterdooden.
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Toen de Delftsche predikanten Cornelisz en Donteclock
daarvan hoorden, gaven zij hunne bevreemding to kennen
en bij eene voorloopige samenkomst met Coornhert, vroegen
zij: waarom het eerst over het ketterdo oden ? ,, Omdat ik
de aanlegger van de disputatie ben en het recht heb, de
orde to stellen, die mij het best toeschijnt," zeide Coornhert. ,,Haar als het u to doen is, om nader onderricht to
ontvangen, dan moet gij de orde aan ons overlaten," zeiden
de predikanten en in het geheel niet over het ketterdooden spreken, want dat is geen geloofsartikel, maar eene
politieke kwestie, even als het hangen van dieven. Het is
ook geen artikel van de leer van Beza of Kalvijn, en ons
van to voren niet als punt van bespreking aangekondigd.
Wij moeten handelen eerst over de kenteekenen van de ware
zichtbare kerk, dan over de justificatie en eindelijk over des
mensehen verdorven natuur."
Eene nadere uitbreiding van deze onderwerpen deelen
zij Coornhert schriftelijk merle, maar deze blijft besloten,
de door hem zelven gekozen orde te volgen.
Toen werd het advies van de theologische professoren te
Leiden ingeroepen. Pat luidde gunstig voor de predikanten.
Er moest thans niet over praedestinatie of over ketterdooden maar over de kenteekenen der ware kerk geredetwist
worden. Nadat Coornhert in dit opzicht aan den eisch van
zijne tegenpartij had toegegeven, verklaarde hij aan de commissarissen, dat hij gaarne wilde weten, hoe de predikanten
over de leerstellingen van Beza en Kalvijn dachten. Waren
zij het daarmede eens, dan beklaagde hij hen en de kerk,
die zij dienden ; want die leerstellingen zijn onwaar en tiranniek, en men zal zien — ging hij voort -- hoe zij zullen
strekken tot bederf van de Nederlanden en tot invoering
van eene Geneefsche Inquisitie, niet beter dan de Spaansche !"
Die vrije taal mishaagde grootelijks aan de commissarissen. Zij begaven zich naar den Haag, om bet gevoelen der
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Staten in to winnen. Was het raadzaam, eene openbare
disputatie to houden met zulk een man? liep men geen
gevaar, hem zeer gewaagde, roekelooze stellingen to hooren
voordragen? kon, mocht men de pas gevestigde Gereformeerde kerken daaraan bloot stellen ? Naar het oordeel der
Staten moest de disputatie voortgang hebben. Er was reeds
to veel over voorgevallen, om nu nog terug to treden, en
de predikanten konden met de tegenspraak van een man
als Coornhert waarlijk wel hun voordeel doen.
Coornhert van zijne zijde had intusschen nog bet een en
ander to verzoeken. Hij zou in plaats van twee, liever slechts
een predikant tegenover zich zien staan; hij wenschte vrij
heid to hebben, Beza's en Kalvijn's schriften aan to halen,
en over duistere punten het stilzwijgen to bewaren. Ook
verlangde hij to weten, of de disputatie, die van woord tot
woord genotuleerd zou worden, in druk zou verschijnen,
hoedanig de uitslag ook mocht zijn en of er aanteekeningen
in druk mochten bijgevoegd worden. Zoovele vragen waren
den commissarissen ongevallig. Zij lieten ze onbeantwoord
maar eischten van Coornhert de schriftelUke verklaring, dat
hij over de punten waaraan de discussie toegewijd was,
stichtelijk nit de heilige schrift zou spreken 1). Na eenig
beraad legde hij de verlangde verklaring af. Kon hij wel
anders ? Het zou anders den schijn gehad hebben, of hij
de predikanten niet onder de oogen durfde komen. Neen,
dat waarlijk niet. H^j had hun reeds in 1572 den handschoen toegeworpen.
Tot dusver hadden zij het stilzwijgen bewaard. De gelegenheid was thans to schoon, om zich Bens op theologisch
gebied met hen to meten, dan dat hij die voorbij mocht
laten gaan. Hij was wel geen Godgeleerde van beroep.
Academische opleiding had hij in zijne jeugd niet genoten.
1) Al de hier vertu elde bijzonderheden zijn ontleenci aan Leidsehe
Disputatie, Coornhert III, f° 156-164.
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Eerst op lateren leeftijd had hij zich met groote inspanning de taal der geleerden moeten eigen maken; maar hij
had jverig gestudeerd, veel gelezen, veel nagedacht, met
menschen van allerlei geestesrichting omgegaan. Ook was
hij zich bewust, de gave van het woord te hebben. Wat
zou hjj dan het veld ruimen voor de beide Delftsche predikanten. Neen, hU behoeft niet te zwijgen. Hjj heeft tot
zijne medechristenen jets te zeggen. Het recht om in den
naam des Heeren te getuigen is ook hem geschonken.

3.

DE LEIDSCHE DISPUTATIE EN DE KLACHT OVER
GEWETENSDWANG.

Op den 14, April 1578 stroomde eene menigte menschen
naar de kerk van het Vrouwenklooster op het Rapenburg
te Leiden, sedert de stichting der Hoogeschool tot Academiegebouw gebezigd. Klokke acht verscheen daar de
Leidsche Magistraat en nam plaats in het gestoelte. Nevens hem zetten zich de beide Commissarissen der Staten
en eindelijk traden de twee kampvechters op, Coornhert en
Arnold Cornelisz, 1 ) de laatste vergezeld van zijnen ambtgenoot Donteclock, alsmede twee notarissen om op te
teekenen, wat er zou gesproken worden.
Hij moet een gunstigen indruk gemaakt hebben — die
Coornhert, met zijne breede gestalte, zijn hoog voorhoafd en
reeds grijzenden baard ; maar ook Cornelisz was een man,
geschikt om op den voorgrond te treden. In 1574 was hij
reeds als scriba van de Synode werkzaam geweest, in
1581 zou hU te Middelburg op de Synode tot praeses ge1) Arnoldus (niet Arent, zooals Coornhert schrijft) Cornelisz, zie
Sepp, Godgeleerd Onderwijs 133. Prins Willem had hem als professor te Leiden willen zien optreden maar hij bleef liever predikant.
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kozen worden. Nadat hem opgedragen was, een gebed
tot opening van de disputatie te doen, wendde hij zich tot
Coornhert met de vraag, of hij zijn gevoelen Wilde zeggen
aangaande de kenteekenen der ware kerk.
C o o r n h e r t. Ik vind in de H. Schrift eene zichtbare
en eene onzichtbare kerk beschreven. Tot de laatste behooren alle ware lidmaten van Christus ; tot de eerste
reken ik, behalve de ware lidmaten, oak de naamchristenen.
D. C o r n e ii s z. Pat is geen antwoord op onze vraag,
maar slechts de ontwikkeling van uw eigen gevoelen.
C o o r n h e rt. Wijs mij dan aan, wat daarin niet deugt.
Ds . C o r n e ii s z. Daartoe moeten wij voor alle dingen
vragen, hoe is de eerste apostolische kerk ingericht geweest.
C o o r n h e r t. Het is onnoodig, de zaak zoo diep op
te halen. Laten de predikanten mU zeggen, wat de merkteekenen der ware kerk zijn.
Ds. C o r n e Ii s z. Juist. Dat is niet anders dan nit de
oudste apostolisehe kerk of te leiden. Of erkent gij niet,
dat de hootdleer van apostelen en profeten in die kerk
gepredikt is, de sacramenten daar zuiver bediend zijn, de
armen trouw bedeeld en de gebeden ijverig opgezonden.
C o o r n h e r t. Ja, maar eigenlijk loopt ons verschil
niet over de merkteekenen der ware kerk.
D s. C o r n e ii s z. De voornaamste merkteekenen zUn :
de predikatie van de zuivere leer en de bediening van de
sacramenten.
C o o r n h e r t. Bewijs mij dat nit de Heilige Schrift.
D. C o r n e ii s z. Wij beroepen ons op Mattheus 23
vs. 20, 1 Cor. 11, Luc. 16, Mattheus 24 en Ephezen 4.
C o o r n h e r t. Ik erken, de prediking der leer en de
bediening der Sacramenten is door den Heer bedoeld, maar
wie is in het bezit van de zuivere prediking ? De Joden
hadden haar eenmaal ontvangen maar zij is onder hen verloren geraakt. Toch was het Jodendom de kerk Gods ge-
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bleven, want, om jets to noemen, de Zone Gods heeft er
zich door besnijdenis in laten opnemen. Thans twist men
over het bezit der ware leer, en nu zeggen de predikanten :
wij bezitten haar. Toch brengt die bewering ons geen stap
verder. Zij draait in een cirkel om. De rechte kerk is,
daar de ware leer is; en de ware leer is, daar de rechte
kerk is.
Tot zoover vorderde men in de eerste zitting. Alles moest
genotuleerd, of zooals men destijds zeide, in de penne gesproken worden. Vandaar, dat men langzaam vorderde.
In de tweede zitting ving d s. Cornelisz aan.
Ds. C o r n e ii s z. 0 ja, het Jodendom is ondanks afdwaling de ware kerk Gods gebleven, want zij was en bleef
de door God ingestelde macht. Op de vraag: waar is thans
de ware kerk, luidt het antwoord: waar het Woord recht
gepredikt wordt, en die ware prediking is door de reformatie ons deel. Coornhert zelf heeft Luthers figuur in koper
gesneden met een fakkel in de hand.
C o o r n h e r t. Bleef het Jodendom de ware kerk, ook
toen zijne leer onzuiver werd, dan volgt daaruit, dat de
zuiverheid der leer geen onmisbaar vereischte is. De zuivere
prediking des Woords zal altijd moeielijk to vinden zijn, want
's menschen oog is verduisterd. Luther wordt afgebeeld
met een fakkel, ja, maar dat bewijst nog niet, dat hij de
zuivere leer heeft gevonden.
D8. C o r n e ii s z. Het Jodendom is en blijft ook in zijne
verbastering de ware kerk, omdat het een kern van Gods
yolk bevat en in oorsprong eene godde1 jke installing is. Des
menschen oog moge verduisterd zUn, maar het kan, als het
oog van den Moorman, geopend worden.
C o o r n h e r t . Geopend .... waarvoor? voor de ware leer!
Dat is juist het vraagstuk. Elke kerk zegt van zich zelve,
dat zij de ware leer heeft en zoo komen wij niet vender.
Het hapert steeds daaraan, dat men het Woord Gods vereenzelvigt met de uitlegging van het Woord.
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Ds. C o r n e ii s z. Ik blijf bij mijn gevoelen. Het Jodendom was ook in 4jne verbastering de ware kerk. Of wij de
Poopers of de Roomschen voor leden eener welingerichte
kerk houden, is hier de vraag niet, maar wel, of Coornhert
erkent, dat er een ontwijfelbaar merkteeken is. Meent Coornhert soms, dat de ware leer aan niemand wordt geopenbaard
.... maar dan is er in het gehee] geene zekerheid, dan is
Coornhert omtrent zijn eigen gevoelen niet zeker, dan is de
heilige Schrift ook niet tot leering, toetsing, wederlegging !
Tot zoover was men aan het Bind der tweede zitting gekomen. De eerste had geduurd van 8 tot 11, de tweede
van 2 tot 4 ure. Den volgenden morgen to acht ure was
er nog grooter toevloed van menschen dan den voorgaanden
dag. Coornhert meende nu to kunnen aanwUzen, dat volgens Cornelisz' woorden de Roomsche kerk eigenlijk de ware
is. Hij begon zijne rede en bracht daarin de namen van
Kalvijn en Beza to pas. Dat mag niet" riepen de Commissarissen van orde. Figureus 1) doctor in de theologie, een
Franschman, vroeg ook al: wat wilt gij met die namen?
Coornhert gaf hem in de Fransche taal een antwoord, dat hem
scheen to bevredigen, en deed de Commissarissen opmerken,
dat hij wel de namen maar niet de schriften van Beza en
Calvijn had aangehaald, „of" ging hij voort schaamt men
zich hunne namen? snag men aller duivelen namen wel
noemen, maar niet die van deze twee geleerden!" De Commissarissen verzochten hem, zich in zijne woorden to matigen.
J k ben to grijs geworden," zeide Coornhert, naar zijn
baard grijpende, ,,om mij zoo to laten behandelen." l^j stond
op, nam zijn Bijbel onder den arm en maakte zich gereed
om to vertrekken. Neen," zeiden de Heeren, „voor ditmaal vergunnen wij u Kalvijn en Beza aan to halen." Nu
zette hij zUrle rede voort tot half tien. Hij betoogde, dat,
1) Figureus eigenlijk Feugueray, to Rouaan geboren, later professor
in de theologie to Leiden, zie Sepp. God;. Onderw. I bl. 35.
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als de zuiverheid der leer het merkteeken van de ware
kerk is, het Jodendom wel eene valsche kerk moet geweest 4jn, want het heeft ,,de waarheid," de waarheid in
eigen persoon, den .leer Jezus laten kruisigen. Of, geeft
men toe, dat op de zuiverheid der leer niet zoo bijzonder
behoeft gelet to worden, dan moet men ook toegeven, dat
de Roomsche kerk de ware kerk is, want al dwaalt zij in
sommige stukken, zij houdt Loch vast aan de twaalf artikelen des geloofs, aan de leer der Drieeenheid en nog meer.
De Gereformeerden moeten zich dus met de Roornsche kerk
zoeken to verstaan, of zij moeten hun gevoelen aangaande
de oude Joodsche kerk laten varen, want iets kan niet tegelijk goed en kwaad, licht en danker zijn."
Deze bewijsvoering klemde. Er was niets tegen in te brengen. Coornhert schrijf't in het verhaal, dat hij van de Disputatie geeft en dat wij in korte trekken poogden samen
te vatten, met zelfvoldoening : ds. Cornelisz kreeg blozende
wangen, zat verlegen en zweeg.
Toen vatte ds. Donteclock bet woord, die, zooals Coornhert het uitdrukt, „al denkende, hoestende, bremmende, wat
in de penne sprak, weinig, ter take dienende, totdat de
klok elf sloeg." Ds. Cornelisz deed de dankzegging en de
Commissarissen stonden op om heen to gaan.
Coornhert richtte nogmaals het verzoek aan de Heeren,
Ralvijn en Beza te mogen aanhalen; zoo niet, dan kwam
hij niet terug.
Er volgde eene woordenwisseling. De Commissarissen be klaagden zich over Coornhert. Waarom deed hij altijd dat zelfde verzoek ?
C o o r n h e r t. Ik wil mijn goeden naam handhaven.
Ds. D o n t e c 1 o c k. Wij staan in gevoelen tegen u over.
C o o r n h e r t. Moet gij daarom mijne vijanden zijn ?
C o m m i s s a r i s s e n. Matig u in uwe uitdrukkingen.
C o o r n h e r t. Ik duld geen menschen als heeren over
mijn geloof.
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IDE. D o n t e c 1 o c k. Gij zoudt u door ons in Gods Woord
laten onderrichten.
C o o r n h e r t. Neen, als ik leermeesters verkies, dan zult
gij lieden - jonge predikanten - nooit mUne leermeesters
zijn.
C o m m i s s a r i s s e n. Zjjt voorzichtig, of wij klagen u
aan bj de Staten.
C o o r n h e r t. Verbiedt gij mU, Beza en Kalvijn te noemen, dan zal ik naar huis gaan.
Commissarissen. Dat staat aan u.
Coornhert. Nu, dan ga ik. 1k disputeer niet verder
onder zulke dreigementen en onbekende wetten.
En hj ging en vertrok met de schuit naar Haarlem.
Of de Heeren dat geweten hebben of niet, blUft onzeker,
maar zij zorgden des middags weer in de vergaderzaal te
zijn, en toen Coornhert niet verscheen, werd gezegd, dat
hj lafhartig het veld had geruimd. Tevens werd besloten de disputatie niet in druk to geven. Van dat besluit
moest ook aan Coornhert bericht gezonden worden. RU
mocht volstrekt de notulen niet laten drukken.
Ofschoon de openbare uitgave verboden was, maakte
Coornhert toch eene beschrijving gereed en wtjdde de eerstvolgende woken daaraan toe 1). Veel werd er overal van
de disputatie gesproken. Predikanten to Alkmaar,teHoorn
en elders brachten de zaak op den predikstoel en maakten
Coornhert voor een ketter, een goddelooze, een libertUn en
vrijgeest uit. Zij scholden en raasden, zoodat Coornhert
zich tot de Staten wendde met verzoek, den predikanten
het zwijgen op te leggen ; zoo niet, of het hem dan zou
vergund worden, buiten Holland to gaan wonen. Het antwoord luidde gij zult het recht van de Gentsche Pacifi
I) Eerst vijf jaren later is de uitgave daarvan hem toegestaan. Zij
verscheen te Leiden in 1583, 2e druk in 1608. Zij komt voor:
Coornh. III fo 156 tot 170 Van cle Leydtsehe Disputatie.
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catie blijven genieten, en voor alle verongelijking gevrijwaard worden, snits gjj u gehoorzaam gedraagt, sail en
onderdanig, zonder iets betreffende het stuk der religie
uit te geven.
Eigenlijk gevoelde Coornhert zich door die kennisgeving
in zijne vrijheid belemmerd, want als hU naar hartelust
te werk had kunnen gaan, dan zou hU de leer der Gereformeerde predikanten duchtig onder handen genomen
hebben. Nu moest hU zich tevreden stellen met het schrij
ven van- eene verhandeling onder den titel: Van den aangheheven dwang inder conscientien binnen .HoUandt.
Daarin werpt hij de vraag op, of Deuteronomiunl 13 vs.
1 tot 5 niet aan de overheid geboden wordt, de kerk te
beschermen? Zijne meening is: neen. Naar zijn oordeel is
de wet Deut. 13 evenmin als de wet van de bloedwraak,
van het jubeljaar, het Leviraatshuwelijk en de slavernij
toepasselijk op ons. Ware dat bevel, om afgodendienaars
te dooden (Deuter. 13 vs. 9, 10, 15 en 16) op ons toepasselijk, dan zou die pastoor van Edam gelijk hebben gehad,
die aan keizer Karel V vroeg, of de Heer van Assendelft
zijne stad mocht omsingelen en in brand steken, omdat zij
vol ketters was.
Neen — dat niet. In het Oude Testament wordt niet de
ketterij bedoeld, die de Christenen bedoelen. Daar wordt
gesproken van valsche profeten, en dat zijn andere menschen,
geheel andere, dan die wij thans ketters noemen. In het
Nieuwe Testament daarentegen staat dit woord: ,,vermijd
eenen ketterschen mensch na de eerste of tweede vermaning." En als God spreekt van herders, die verantwoordelijk
z^jn voor hunne schapen (Ezechiel 34), dan betreft zulks
de burgerljjke overheid.
Kalvijn heeft dat zeer juist ingezien, toen hij betuigde:
(lnstr. adversus Libertinos cap. V.) Niet het zwaard maar
de prediking vermag leugen, dwaling, kettery te verdryven.
Pat schijnen de Staten te miskennen. ,,Nu gaan zij" — schrijft
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Coornhert — „mij schelden voor een oproermaker en zullen
m^j met beulshanden (want dat volgt daaruit), gevangenis
en ballingschap straffen. Keizer Karel V en zijn zoon Filips
hebben ook zoo gehandeld; en wat ...... wat er mee gewonnen ? Un er niet honderden, ja duizenden, voor eenen
ketter in de plaats gekomen ? Wat vormt die geloofsclwang
anders dan goddeloozen of huichelaars! Goddeloozen, zeg
ik, die om het leven te behouden, God verzaken, of
huichelaars, die hunne eigene gevoelens behoudende, den
schijn aannemen, van met u Bens te zijn ? Men leest in
de heilige Schrift: Zalig zij, die vervolging lijden, maar
nergens: Zalig zij, die om mijnentwil anderen vervolgen.
Ook: alien, die Godzalig leven, zullen vervolgd worden,
maar nergens, dat de Godzaligen anderen zullen vervolgen.
De Heer zendt schapen uit maar geen wolven. Hij zegt:
wacht u voor de menschen, maar niet: doodt de menschen.
Hij zegt, dat de zijnen zullen gehaat, overgeleverd en gedood worden, maar nergens, dat de zijnen de vijanden zijns
naams zullen haten, uitleveren en dooden.
Op de bedenking: wat dan! moet .de overheid aan ieder
een toelaten te gelooven, wat hem lust en derhalve aanleiding geven tot Babelsche verwarring, zegt Coornhert:
^laat het onkruid nevens de tarwe, zooals de Beer zegt, en
vermijd den ketter, zooals Paulus voorschrijft. Doet gij dat,
dan doet gij uw plicht, en God zal niet verzuinlen, te doen
wat Hem toekomt, namelijk Zijne eer te bevorderen en Zijne
kerk te beschermen."
De Pacificatie van Gent heeft alien Nederlanders vrij
heid van conscientie verworven. Dat is dan toch wel vrije
uitoefening van ieders religie. Of is het dat niet ? Wil men
nu alleen de Gereformeerde kerk dulden en zal men de van
haar afwijkenden, zoodra men durft, vervolgen? Nu op dit
oogenblik doet men het nog niet ; nu is de tijd er nog niet
rjjp voor, gemerckt, dat het van den volcke geenszins zal
geleden worden," maar wat zal het later zijn ! Er is im-
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mers vrijheid voor de conscientie verworven door onzen bloedigen oorlog, door de Pacificatie, door het schorsen der
plakkaten ! Of slechts vrijheid in naam ...... een zoete
droom, een kwade toeverlaat ! ! Waar moet het heen ? men
ziet in mij, dat de dwang der conscientie nu al begint."
Opmerkelijk betoog! 1 ) Het kan niet anders dan de lezers
in het hart gegrepen en vooral aan de Heeren Staten en
andere magistraatspersonen stof tot ernstig nadenken aangeboden hebben. Maar hadden 4j, die voor de eenlieid en
vastheid der Gereformeerde kerken Uverden, toch ook geen
recht? mochten zij niet ijveren ? Wel zeker, wij juichen hen
bij hunnen welgemeenden arbeid toe. Daar zou nooit eene
Gereformeerde volkskerk, om het zoo eens nit te drukken,
op vaderlandschen bodem gesticht zijn, indien er geen ijveraars voor de leer waren geweest, mannen onwrikbaar overtuigd, dat zij de waarheid, de voile waarheid hadden. Zonder zulk eene kerk.. wat zou er geworden zUn van het
Protestantisme in de Nederlanden ! Want men vergete niet,
dat de Roomsche kerk nog altijd in wezen was en dat hare
geestelijken, ofschoon in de verstrooiing, nog brandden van
ijver voor de heilige belangen van Rome. Denkt voor een
oogenblik tegenover de Roomsche kerk niet anders dan
mannen van den stempel van Coornhert, mannen zonder een
scherp geformuleerde belijdenis en zonder bruisenden geloofsijver, en zegt gerust, dat het er treurig met het Protestantisme zou hebben uitgezien.
Zulke mannen zUn uitstekend geschikt, om op de leemten in de leer en de belijdenis en op de gebreken in den
wandel der kerkelijke leidslieden te wijzen, maar om eene
kerk te helpen opbouwen, te helpen versterken en groot
maken, z^jn zij ten eenenmale onbruikbaar.
1) Het heet: Van den aanghehevenen dwangh der conscientien binnen Hollandt, en komt voor Coornh. I. fo. 469 tot 472. Het is een gesprek tusschen C. en N. V. L. d. i. Nicolaas Verlaan of van der Laan.
Het geschrift is opgesteld den 7 November 1579.
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En dat wist Prins Willem ook wel, hij, de schrandere
staatsman, die reeds in 1573 tot de Gereformeerde kerk
toegetreden was. Zelf gevoelde hij zich geroepen, in het
hoogschatten en belijden van de leer der Calvinisten zijne
vrienden en vereerders in de Nederlanden voor te gaan.
Liet hij tevens aan een man als Coornhert de yr jheid,
om tegen sommige leerstellingen zUne stem verheffen, het
was om, zooals de ongenoemde biograaf in het eerste deel
zijner werken het uitdrukt, ,,de Roomsche, Luthersche en
Calvinistische politycken tot een wel bedaerd humeur ende
claer onderscheydt tusschen kerkelyck ende politieck te bewegen," of zooals wij het zouden uitdrukken, om de onderlinge verdraagzaamheid te bevorderen. Ongetwijfeld, een
noodzakelijk werk, de uiterste inspanning van een mannelijken geest waardig. Of on^aardde de inspanning, waarmede Coornhert zich aan deze taak wijdde, soms in overspanning? stelde hij zich den toestand van kerk en staat
ook al te ongunstig voor ? sprak hij misschien te vroeg van
conscientiedwang? H.ij had toch eigenlijk in de disputatie
met de predikanten Cornelisz en Donteclock nog geen dwang
ondervonden. Men mocht hem eenige voorwaarden hebben
gesteld, overigens was het vrije woord hem toegestaan. Er
was geen kettergericht over hem gehouden.

9.

000RNHERTS WERKZAAMHEID TE HAARLEM.

Sedert de Leidsche Disputatie brak voor Coornhert een
tijdperk van geregelden en onverdroten arbeid aan. Hij
was notaris en moest door het opstellen van akten en soortgelijken arbeid in zijn onderhoud voorzien. Het is waar,
kindereri kreeg hij niet, maar, bleef zijn gezin klein, hij
was Loch verplicht, met zijne vrouw als deftig burger te
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leven, en dat viel hem naar zijne eigene getuigenis sours
zwaar genoeg. lmmers, gelijk hij oprnerkt in de voorrede
van eene verhandeling ten jare 1580 (zie Coornhert II,
fo 394) : te midden van groote beslommering zat hij te studeeren en te schrijven. Maar — het kon niet anders, want
hij had geen middel van bestaan, tenzU door zijne medeburgers in allerlei taken te dienen. Daarenboven greep hij
telkens naar de pen om verhandelingen te schrijven 1), of
om in vlugschriften over de verschijnselen des tijds zijne
meening te zeggen. Iemand van den stempel van Gallio,
proconsul van Achale, van wien Lucas (Handel. der Apost.
18 : 17) schrijft ; by troic zich geen van deze dingen aan,
was Coornhert stellig niet. Hij mocht in zijne schriften
verdraagzaamheid aanprijzen, daarom dacht hij niet altijd
even kalm over elk theologisch en kerkelijk gevoelen. In de
onbelemmerde ontwikkeling van sommige denkbeelden zag
hij zelfs dreigend gevaar. De herinneringen uit de dagen
der jeugd waxen diep in zijne ziel gegrift. Voor de uitzinnige Wederdooperij was hij ten hoogste beducht en zoo
kunnen wij ons verklaren, dat hij nu Bens aan de secte van
Hendrick Nicolaas het spiegellcen der ongerechtigheyt voorhoudt, dan weder lclocicengeslagh doet hooren tegen den
smoockenden Brandt van Arent Barentsz of wel de David
Joristen bestookt met het Icleyn Munster en de Christenheid
tegen hen waarschuwt.
Wonderlijke dwepers leefden er in die dagen, en voor
zwakke, licht bewogen zielen was het heilzaam, dat de helderdenkende Coornhert zich duidelijk tegen de dwaalgeesten liet hooren. Zoo vervoegde zich in den zomer van
1577 een man bij Coornhert, die met de allervreemdste gezichten omging en, nadat hij een tijdlang veel over zich
1) In eej boekje get. Erfzonde, e Gouda 1610 versehenen, vindt
men eene disputatie in 1579 door C. met Haarlemsche predikanten
gehouden. Doze komt'in de Compleete Werken niet voor.
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zelven gesproken had, èindelijk uitriep, dat hij zelf God was.
,,Zulk een taal," schrijft Coornhert, „ergerde en bedroefde
mij ten hoogste." Hij vroeg dien man vervolgens, of hij
geloofde, dat God eeuwig en zalig is, en of zaligheid
niet hetzelfde is als blijdschap ?
De man gaf een bevestigend antwoord. Toen ging
Coornhert voort: ,,zeg eens, vriend, gij zUt 40 jaar oud,
niet waar, en wilt gij reeds voor 80 jaar, dat gij zalig
waart en blijdschap smaaktet?" .. Voor 80 jaar, -- toen
leefde ik nog niet. Neen, nu spot gij met mij, Coornhert.
Jk.. . met u spotten ! Neen, maar gij spot met mij. Gil
noemt, uzelf God, en nu blijkt uit uw eigen mond, dat gi
met eeuwig zijt."
Eene maand later komt er weer iemand van dezelfde
gezindte tot Coornhert en beweert ook God te zijn. Ja'°
hervat Coornhert, ,, zoo'n God heb ik onlangs nog eens bij
mij gehad en hem bewezen dat hij dwaalde. Indien gij
zeidet, dat gij goddelijk waart, dan zou ik zwijgen, maar
nu... nu maakt gij het te erg." De man scheen het onderseheid tussehen God en goddelijk niet te gevoelen.
Coornhert neemt hem mede, plaatst hem in het voile zonnelicht en zegt: zie, nu zijt gij zelf licht, want de zon
beschijnt uwe gestalte, maar begeef u in de schaduw, en
gij zult zien, dat gij in u zelven geen licht zijt."
De ontmoeting met zoo zonderlinge dwepers gaf Coornhert stof tot verdere nasporing. Aan wien ontleenden zij
hunne vreemdsoortige begrippen ? Zij bleken geestverwanten
te zijn van Hendrik Nicolaas, eenen Westphaler, te Munster geboren, dock wegens handelszaken veelal op refs,
stichter van eene gemeente, die het Huis der Liefde wordt
genoemd. Deze Nicolaas had zijne meeningen ontwikkeld
in een boek, getiteld Spiegel der Gerechtigheid. Wat behelsde dat boek ? zooveel dwaling naar het oordeel van
Coornhert, dat hij een tegenschrift vervaardigde. Het heet
Spiegelken van de ongherechtigheyt o f to menschelfckheyt
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des uergoden H. N., vader van den huyse der Liefde 1).
Bezadigd brengt Coornhert zijne grieven tegen Nicolaas
in en ontleedt en toetst diens systeem.. De aangehaalde bij
belteksten zijn kennelijk uit hun verband gerukt en ten
onrechte op het Huis der Liefde toegepast. Nicolaas kan
geern enkel bewijs voor den goddelijken oorsprong zijner
bijzondere gevoelens aanvoeren. Hij is niet van God gezonden. Van bijzondere voortreffelijkheid — geen spoor.
Dienst der liefde noemt hij het leven in de gemeente. Dat
zou de gemeente der toekomst zijn. Maar de dienst des
geloofs dan ! ... waarom daarvan niet gesproken ? die zal
in de gemeente der toekomst toch niet zijn buitengesloten!
En Christus! ... waarom staat Christus in dat Huis der
Liefde zoo op den achtergrond, Christus, die de Liefde
zelve is ? Wat baat het, of Hendrik Nicolaas al telkens
uitroept : God heeft mU gezonden ! Dat to zeggen ... o dat
kan iedereen, maar bet in daden to bewijzen, zooals Mozes,.
Elias, Christus hunne goddelijke tending bewezen hebben .....
dat kan Nicolaas althans niet. Wie heeft de liefde heerlUker beschreven dan de apostel Paulus ? Zou dat apostolisch onderwijs niet hooger staan dan de leer van Nicolaas ! Ook is in dat Huis der Liefde geene eenheid. De
oudste zendeling van Nicolaas, Hendrik Janssen 2) heeft
met zUnen zender getwist en hem verlaten. Waar men
leidslieden van zulk gehalte volgt, daar moet men wel in
de gracht des verderfs vallen.
Tot zoover het Spiegelken der Ongherechtigheyt. Het heeft
stellig menigen lezer de oogen geopend en den aard en het
wezen van het Godsrijk beter doen verstaan.
Van soortgelijke strekking is het Clockegheslagh teghen
den smoockenden brands eender nieuwer gemackelycker Secte
1) Coornhert III. f° 58.
2) Over Hendrik Janssen uit Barneveld zie Zeitschrift fur die
kirchl. Theologie 1862 pag. 394-402.
6
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ontsteecken 1574 door eenen, genaemt Arent Barentsz 1).
Indien het plicht van elken burger is, zoo zegt Coornhert,
zijne medeburgers te waarschuwen voor brand, als er gevaar dreigt, zoo moet ook de Christen zijne mede-christenen
waarschuwen, als er ylammen uitslaan uit het, dak der
Christenkerk, al zijn ze ook aangestoken door iemand, dien
wij om zijn eerbaren wandel hoogschatten. Daarom meent
hij niet langer to mogen wachten, maar bet kleine emmertje
van zijnen kostbaren tijd wenscht hU te vullen en den
inhoud uit to storten op de verderfe1 jke vlammen. Anderen
mogen in grooter hoeveelheid vloeistof aanbrengen tot blussching van den brand.
Arent Barentsz was een Harderwijker, in 1574 overleden.
Zonderlinge stellingen predikte hij. Door een zijner volgelingen to boek gesteld en na zijn dood in het Licht gegeven,
behelsde zijne leer het denkbeeld, dat ware Christenen met
Beene vleeschelijke lusten to strUden hebben. Wat dan ?
mogen zU dan naar hunne lusten leven ? Neen, maar als
Christenen zijn zij door den invloed des heiligen Geestes
boven alle vleeschelijke lusten verheven.
Coornhert komt tegen die beschouwing op. Hij beroept
zich op bijbelteksten. In Gen. 3 vs. 15 staat reeds, dat er
strijd zou zijn. Jezus, zelf overwinnaar, roept al zijne belijders tot strUden op, tot afhouwen van de hand, tot uitrukken van het oog, dat ergert. En moge de apostel Johannes spreken van jongelingen, die sterk zijn en den booze
overwonnen hebben (1 Joh. II vs. 14), daaruit volgt niet,
dat alle Christenen reeds overwinnaars zijn.
Of 4jn Barentsz en diens vrienden de overige Christenen
jets vooruit ? blijven zjj bewaard voor de aanvechting van
hunne lusten ? Pat waarlijk niet, maar 4j beelden zich in,
dat de vernieuwing, die hunne ziel ondergaat, zoo afdoend
1) Zie Coornhert III. fo 45-49, vergelijk daarmede Coornhert I.
fo 472-475 dat yemant te strijden enz. gedagteekend Mel 1576.
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is, dat er voor hen geen zonde to bestrijden overbl jft,
Ware dat zoo, ging alles in het geestelijk leven der menschen zoo van zelf, waarom dan ook de prediking van het
Evangelie niet op zijde gesteld! Die zal dan ook wel gemist kunnen worden; die zal dan ook wel van zelf de menschen toevloeien. 0 ijdele waan! mochten 4j Bens ontgoocheld worden, die zich door zulk eene hoog roemende
tooverij laten bedwelmen !
In dier voege meent Coornhert zijne waarschuwing to moeten inrichten. Zijn Clockegeslagh heeft de menschen wakker geroepen, of, indien zij wakker waren, tot verdubbelde
waakzaamheid aangespoord. Er is noch door de Hendrik
Nicolaleten noch door de volgelingen van Barentsz veel
bijval ingeoogst. Ongemerkt zijn zij van het tooneel verdwenen.
Maar er bleven nog altUd aanhangers van David Jorisz.
Niet, dat Coornhert dezen dweper persoonlijk gekend heeft
(in 1556 is Day. Jorisz op 53- of 54-jarigen leeftijd to Bazel
overleden), maar zijn Wonderboele had hij gelezen. Een
zonderling boek! Het lievelingsonderwerp van David Jorisz
was het onderscheid in de drie tijdperken van het Godsrijk,
het eerste dat van David, het tweede dat van Christus en
het derde dat van David Jorisz, in wien de geestelijke
David was verschenen. Spreekt hij van dezen laatsten, dan
bezigt hij gaarne den naam Christus David. Rechtstreeks
durfde hij niet zeggen, dat hij boven Christus stond, maar
zoo verdwaasd was hij Loch, dat hij de buitensporigste
denkbeelden aangaande zich zelven had opgevat, ja hij
schrijft in zUn Wonderboek 1), dat de ziel van een iegelijk,
die hem geloof weigert, door den toorn en de ongenade
Gods zal uitgeroeid worden. Toen Coornhert zich nederzette om een traktaat tot we1) Men zie over David Jorisz het uitvoerig stuk van A. M. Cramer,
deel VI Ned. Arehief voor Kerkgesch. bl. 318,
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derlegging van David Jorisz te schrijven, werd hem gevraagd: ,,wat beweegt u tot schrijven tegen iemand, die
reeds lang dood is ?" Hij antwoordde : het Wonderboek van
David Jorisz is nog niet dood, het is vol serpentijnsche
aanlokselen om onkundigen te verleiden. En hij schreef
zijn Blefln Munster des groot roemighen David Jorisz (III
f° 25 tot 45), wel niet tot bestrijding van iedere bijzonderheid in de leer van den dweepzieken man, maar toch tot
wederlegging van de ijdele grootspraak, waaraan hij zich
schuldig maakt." Maar, zal men zeggen, was zulk eene
wederlegging noodig ?" • Het schijnt van ja.
David Jorisz, die zich Christus David noemde, Ambassadeur van den Almachtige, Engel des lichts, Koning der
gerechtigheid oefende door zijn indrukwekkend voorkomen
en luid klinkende taal onweerstaanbaren invloed op een
aantal menschen. Hoe is liet anders te verklaren, dat hU
duizenden aanhangers kreeg, gaven en geschenken van de
geloovigen hem allerwege toestroomden en ongeveer een
honderdtal hunner voor hem en voor zijne leer den martel.
dood gestorven is!
Laat ons niet te spoedig zeggen, dat Coornhert overtolligen arbeid verrichtte, toen hij aan deze dweperij een afzonderlijk strijdschrift wUdde. Voor sommige menschen
is het stellig tot nut en zegen geweest. Aan Munster moes
ten zij herinnerd worden, aan de buitensporigheden en gruwelen van de Anabaptisten ; want de dwaasheden, waartoe
zij door David Jorisz vervielen, waren een Munster in het
klein.
Coornhert kan zulke onzinnigheden niet uitstaan. Men
denke toch eens, wat in dat Wonderboek staat. David
Jorisz zou een kenner der harten zijn ! bij hem vergeleken
zouden de apostelen niets zijn ! het ambt dat God hem
opdraagt, is boven dat van Christus! aan zijne eeretitels
komt geen einde ! .... maar het bewijs voor dat alles!
waar is het bewijs ? Mirakelen acht David Jorisz onnoodig.
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Ja, waarom ? omdat hij ze niet wil, of omdat hij ze niet
kan vol brengen. Hjj is een wedergeborene en daarom een
van God gezondene. Maar ten slotte is zijne eigene getuigenis de grond van alles. Hoe weet h^j, den geest van
God to hebben ? Kan het ook de geest des boozen, een
geest der verblinding zjjn, zooals Jesaia 19 vs. 14 of'Mattheus 12 vs. 43. Moeten de geesten niet beproefd worden t
Met David Jorisz zou de eeuw van den Messias aangebroken zijn ! de vorige eeuwen leverden stukwerk, nu kwam
het volmaakte. Als dat zoo was, schrijft Coornhert, dan
moest David Jorisz niet klagen over de gebreken en zonden van zijne aanhangers. Of kan er dan nog jets zondigs
zijn ? En waarom ijvert hij tegen het aanleeren van vreemde
talen ? is dat alles slechts betweterij ? is de taalkennis niet
noodig ? Kan hij 4jne eigen titels, zooals logos, emmanuel,
schadal zonder kennis van Hebreeuwsch en Grieksch verstaan ! En geleerdheid.... keurt hij ook geleerdheid of !
het ware hem goed, wat meer door wetenschap gevormd
te zijn. Dan zou hij niet zoo erbarme1 jk geschreven hebben.
,,Maar genoeg," zoo eindigt Coornhert, „lezers, ik vermoei uwe oogen met het lezen en mijne hand met het sch4jven van de onloochenbare en grove schriftverdraaiing van
David Jorisz. Wenden wij ons van hem of en betreden
wij den weg der nederigheid. Niet in hoog vliegen ons
heil gezocht, maar in het navolgen van de ware ootmoedigheid van Christus, dan zullen wij veiliger en heiliger
wandelen.
Evenals hij een liefhebber van theologiseeren was, zoo
deelde hij ook gaarne zijne gedachten mede over de staatkundige belangen van zijn land. Het bleef voor Holland
en Zeeland een hachelijke tijd. Op de Gentsche Pacificatie
volgde het kortstondig bewind van don Jan van Oostenr^jk,
dat slechts strekte, om den ingewikkelden toestand nog
ingewikkelder te maken. Omstreeks dien tjjd richtte Coornhert aan zijne vrienden een brief met de vraag, of niet de
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Pen of andere evangelische vorst ten behoeve van de pi •otesteerende Nederlanders als bemiddelaar zou kunnen optreden. Hij voegde een discours 1) daarbij, bestemd om
onder de oogen van mijnheer den Prins of van de Staten
gebracht te worden.
Uitgaande van de stelling, dat het beter is vrede te zoeken » door vreedzame tongen dan door bloedige zwaarden,"
stelde hij voor, een gezantschap to zenden naar den Keizer
van Duitschland met verzoek, dat deze er bij den koning
van Spanje op zou aandringen, de geschillen to onderwerpen aan de uitspraak van den keizer, de keurvorsten en de
stenden des RUks. Is er aandacht aan dat voorstel geschonken ? is er een gezantschap naar den keizer gegaan ?
moet mi sschien de vredehandel to Kel len, in 1579 ondernomen, zU het ook zonder vrucht, hier genoemd en in aanmerking gebracht worden?
Doch Coornhert kon niet antlers dan een denkbeeld aangeven en voordragen. Hij zelf bleef van het Staatstooneel
verwijderd. Wat hij ten bate van het algemeen welzUii
kon verrichten, was hoofdzakelijk het voeren van de pen.
Dat deed hij, onder anderen, in het jaar 1577 door de uitgave van een staatkundig gesprek tusschen eenige lief=
hebbers des ghemeinen nuts 2). Zoovelen, die heetten te ijveren voor het belang des lands, hadden naar Coornherts
inzicht slechts hun eigen belang op het oog. Ziet, dat
moest toch niet wezen. In tijden van algemeenen nood
moet er gemeenschappelijk gestreden en een deel eigen
rust, gemak en welvaart op let altaar des vaderlands geoflerd worden. De rechte Christen is de rechte vaderlander.
» En toch," vraagt Coornhert, onder de figuur van Korstell
Goddaart, een der woordvoerders in het gesprek, ,,wie zal
1) Coornhert I op fo 3, medegedeeld in het Levensbericht.
2) Gesprake van lief hebbers des ghemeijnen nuts, zie Coornhert III
fo 489 tot fo 495.
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mij gelooven! of ik ongeachte, ongeleerde en gehate mensch
jets nuttigs voortbreng, wat baat het! de bitterheid der
partijen is zoo groot D dat zij het goede, door mij voorgedragen, liever of keuren, alsof het jets kwaads ware, dan
dat zij het als heilzaam geneesmiddel ter harte nemen."
Zoo was het reeds in die bange jaren, toen de gemeenschappelijke vjjand nog tegenover geheel Noord-Nederland
stond. Toen proefde de ziel van Coornhert reeds zooveel
bitterheid. Hoeveel erger zou dat worden in volgende jaren!

10.

TWEE STRIJDSCHRIFTEN OVER KERKRECHT, REKEST DER

HAARLEMSCHE RROOMSCHG +'ZINDEN, ONTDEKTE AANSLAG
OP ENKHUIZEN.

De Leidsche Disputatie was, zooals wij gezien hebben,
gestaakt, maar de strijdlust van Coornhert daarmede niet
bevredigd. E4j bleef van verlangen branden om weer met
de gereformeerde predikanten in het worstelperk to treden
en zijn aanval to richten op eene van de hoofdzaken, in de
Disputatie genoemd: praedestinatie, justificatie en ketterdooden.
Maar vooreerst moest hij zwijgen. Het was hem uitdrukkelijk bevolen. Hij had zich ook voorgenomen to zwijgen, dock daar komt in 1579 de stedelijke regeering van
Leiden tot hem met het dringend verzoek, eene rechtvaardiging van het gedrag der burger1 jke overheid in het plaats hebbend kerkelijk conflict op schrift to stellen. Dat was eene sterke
verleiding voor Coornhert om het zwijgen to verbreken.
Tel had hij rechtstreeks niet to maken met de tweespalt
to Leiden, maar nu liet hem verzocht werd, zou hij zich
nu niet ten dienste van de stedelijke overheid stellen! en
als de zaak hem helder werd, zou hij dan niet vrijmoedig
zijne meening zeggen.

88
Wat was er eigenlijk voorgevallen ? Er was een hevige
twist ontbrand over de rechten van kerk en staat. Bjj den
eersten oogopslag scheen z^j, zooals Coornhert zegt, geese
zaak van groote importantie te zUn, maar dieper beschouwd
bleek zij van het uiterste gewicht, want zij betrof de verbouding van den staat tot de kerk. In de maand April
1579 was er te Leiden een conflict gerezen over het verkiezen en afzetten van ouderlingen en diakenen. De kerkeraad had aan de stadsregeering gevraagd, of zij aan drie
van de twaalf ouderlingen een vast jaarlijksch inkomen zou
willen verleenen, om zich onverdeejd te kunnen wijden aan
hun kerkeiijk ambt. Dat voorstel werd aangenomen in
dezer voege: de stadsregeering zou zulks doen, indien
de helft der ouderlingen door haar gekozen werd en een
tweetal van hare leden de kerkeraadsvergaderingen bijwonen mocht. Ds. Caspar Coolhaes kon zich met die wijziging vereenigen, maar zijn ambtgenoot Pieter Cornelisz
volstrekt niet.
HJ begreep, dat door het aannemen van dit gewijzigd
voorstel de kerk hare vrijheid en onafhanke1 jkheid verliezen moest, en achtte zich verplicht, zUne bedenkingen bij
het stadsbestuur in te brengen. Maar dat zette zijne eigene
plannen door, ontbood de ouderlingen en diakenen op bet
stadhuis en vroeg hen af, of zij zich aan de thans gemaakte
bepalingen wilden houden. Op een na gaven alien een ontkennend antwoord. Dat was ergerlijk verzet tegen de gestelde macht. De stadsregeering ontsloeg de wederspannigen van hunnen dienst en ontnam hun de sleutels van
de kerkekamer. Op bet stadhuis werden andere ouderlingen
en diakenen gekozen en hunne namen aan de gemeente
bekend gemaakt. Tegen zulk ingrijpen in de rechten van
de kerkelUke gemeente kwam ds. Cornelisz in verzet. Hjj
wendde zich met de ontslagen kerkeraadsleden tot den
Prins van Oranje, om herstel van het hun aangedaan onrecht te vragen, en de Prins, zonder zich geroepen te ach-
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ten, eene uitspraak to doen, raadde de regeering van de
stad Leiden aan, geene nieuwigheden aan to vangen, maar
liever de regeling der kerke1 jke zaken to laten, zooals
zij was.
Vergeefs: de regeering ging al verder en zette d s. Pieter
Cornelisz af, omdat hij, zooals het heette, de armen niet
recommandeerde en de vergaderingen van den nieuwen
kerkeraad niet bijwoonde. Toen werden de beide Leidsche
predikanten uitgenoodigd in den Haag to verschijnen voor
eene vergadering van afgevaardigden der Staten en van
predikanten nit al de classen van Holland. Naar het oordeel deter vergadering moesten de nieuwe bepalingen omtrent het verkiezen en afzetten van ondnrlingen en diakenen
terstond buiten werking gesteld en door de vroegere, ter
Synode vastgestelde, regelen vervangen worden. Men was
algemeen van oordeel, dat de kerk het recht had, onaf
hankelijk van de stadsregeering, de mannen to verkiezen,
die aan haar hoofd zouden staan, en wat ds. Coolhaes en
ds. Cornelisz betreft, zij moesten ontslagen en door anderen
vervangen worden.
Doch neen, de Leidsche overheid weigerde deze besluiten
nittevoeren. Zij bleef op haar stuk staan, begreep dat zij
zich in de zaken der kerk krachtig moest doen gelden en
maakte zich gereed, eene Justificatie in het licht to geven.
Daartoe werd de hulp van Coornhert ingeroepen. Men had
hem in de Disputatie des vorigen jaars leered kennen, en
wist, dat hij een scherpzinnig pleiter en een vaardig schrijver was. Men hoopte, dat hij, al ging de zaak hem niet
aan, Loch de handelwijze der stadsregeering verdedigen zou.
En hij aanvaardde de tack. Een omstandig verhaal van het
gebeurde werd opgesteld, de aanwijzing van deri plicht der
overheid, om zich met de regeling van kerkelijke zaken to
bemoeien, daaraan toegevoegd, en voorts worden alle overheden vermaand, het voorbeeld van Leiden to volgen.
,,Wordt eenmaal wakker" — zoo luidt de taal der Justi-

iicatie 1) — „uit uwen betooverden slaap, o alle magistraten en liefhebbers van de vrijheid der Conscientie en van
het algemeen welvaren, en gij zult met de handen kunnen
Casten, dat de strikken reeds liggen uitgespreid, om a te
belagen, te vangen en te berooven. Ontneemt men u het
gezag, om twistzoekers te verwijderen, dan ontneemt men
u ook de macht, om aan de kerk vrede te verschaffen, en
zoudt gij slechts de schaduw blijven van hetgeen gij behoo rt te zijn !"
De schuld van het conflict wordt gegeven aan ds. Pieter
Cornelisz. Hj is een rumoersch en ambitieus mensch, een
Catilina, die het land ten verderve voert ; zoo min de Moor
zijne huid en de luipaard zUne vlekken veranderen kan, zoo min
kan deze Pieter Cornelisz het muiten en oproerstoken nalaten.
Scherp en bitter oordeel over dezen Leidschen predikant!
Zou hij inderdaad zoo slecht zijn geweest? Het kan zijn,
dat hij in zijn ijver wat ver is gegaan, maar zou hij louter door verkeerde drijfveeren zijn bestuurd? Kan hij niet
eene ernstige overtuiging hebben gehad? Waarom niet!
als predikant kwam hij op voor de rechten der kerk. RU
begreep, dat de kerk souvereine behoorde te blUven in
eigen kring. Hij kon geene vreemde aanmenging in hare
aangelegenheden dulden. Was dat zoo ergerlijk ? Getuigde
dat niet van helder inzicht in de belangen der kerk? en
wat hij bedoelde en waar hij zich voor in de bres stelde,
is dat later niet door andere bekwame mannen met denzelfden ernst ter hart genomen? Maar Coornhert had nu
eenmaal een zees slechten dunk van meest alle Gereformeerde predikanten en schreef hunnen ijver voor het welvaren der kerk aan verfoeielijke heerschzucht toe.
1) De titel luidt: Tustificatie des magistraets tot Leijden in Hollant, teghens de calumnien, ter saken van de differenten tusschen
henluijden ende eenighen van de ghemeente aldaer. enz. Coornhert
II. fo 189 tot 201, gedruckt te Leiden 1579 op het stadhuis en door
J. van lout onderteekend.
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De Justificatie van . Leiden, waarvan aan elke stad een
exemplaar was gezonden, is met ctilzwijgeil beantwoord.
Noch ds. Pieter Cornelisz noch een ander ontwierp een
tegenschrift, niet nit gebrek aan stof maar in het uitzicht
op eene weldra to houden Synode. Deze is den 29 Mei 1581
to Middelburg bijeengekomen en heeft, zonder de wenschen
van den Leidschen magistraat in to willigen, de vroegere
Synodale bepalingen gehandhaafd.
Wat de benoeming van ouderlingen en diakepen betreft,
zij zou nu blijven aan den kerkeraad onder goedkeuring
der gemeente. Naar het oordeel der Synode behoort niemand de kerk to dienen dan die er bekwaam toe is, en
over die bekwaamheid kan niemand beter oordeelen dan
die zelf in den dienst des woords en het ouderlingschap is
ingewijd. Dat is het erfrecht der kerk; Christus heeft het
haar gegeven, de apostelen hebben het ontvangen; dat
blijft stand houden tot op den huidigen dag.
Men kan begrijpen, dat de Leidsche magistraat volstrekt
geen vrede had met Synodale bepalingen, zoo lijnrecht in
strijd met zijne inzichten. Hij diende dan ook in het begin
van 1582 zijne aanmerkingen bij de Staten in. Dit verweerschrift Remonstrantie of vertoogh by die van Leyden
genoemd, ofschoon door den Leidschen Secretaris Jan van
Hout onderteekend , is ook alweer gevloeid uit de pen van
Coornhert. Geen wonder, dat hij, die getoond had, eene
krachtige Justificatie te kunnen opstellen, er nu ook toe
geroepen werd, eene Remonstrantie ') in gereedheid to
brengen.
En wat behelst dit stuk ? eene toespraak door den magistraat van Leiden gericht tot Mijne Heeren Staten van

1) lie Coornhert II. fo 184. Het stuk heet Remonstrance ofte veitooch bij die van Leyden. De eerste editie is van het jaar 1582 te
Leiden bij Silvius, de tweede van 1597 zonder plaats of naam van
drukkers.
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Holland. De regeering van Leiden verklaart zich in geen
geval te zullen schikken naar de bepalingen der laatst gehouden Synode. Waaraan ontleent deze Synode haar gezag?
Zij is niet nationaal. Wie is het hoofd van den Staat, die
haar heeft bijeengeroopen ? Waartoe dient het samenkomen
der Synode telkens om de drie jaren ? zijn er altoos wetten
te maken ? wee dan onze kinderen! met welk een uitgebreid ins canonicum zullen zij to doers krijgen ! Waar moeit
zulk eene Synode zich mede ? Zij blUft niet eens op zuiver
kerkelijk gebied. Wat wil zij ? heerschen! Moeten wij alien
voor haar bukken en slechts die predikanten, schoolmeesters
en gasthuismeesters voor deugdelijk holden, die zU heeft
goedgekeurd! Anderen molten daarmede genoegen nemen;
wij niet. Wij wenschen naar het licht van eigen conscien^
tie to oordeelen. Geen dwang dulden wij, waar vrijheid
thuis behoort! WJ zetten de deur niet open voor het
invoeren van kerkelijk gezag in het burgerlijke leven.
Ziedaar in enkele trekken de Remonstrantie. Zij was een
kort, ondubbelzinnig verweerschrift, en al heeft zij de besluiten der Middelburgsche Synode niet vtn kracht beroofd,
zij is toch door de Hollandsche magistraten veel gelezen,
bestudeerd en ter harte genomen.
De daarin uitgesproken gedachten zijn het richtsnoer van
vele stadsregeeringen geworden en hebben den geest van
onaf hankelijkheid in de burgerlijke besturen aangekweekt
als heilzaam tegenwicht van den geloofsijver en de heerschzucht van vele kerkelijke mannen.
En Coornhert — welk loon oogstte hij voor zUne moeite
in? Voor het opstellen van de Justificatie werd hem eene
schriftelijke dankbetuiging toegezonden, met eene medalje
van fijn goud, waarop het Leidsche wapen was gegraveerd 1).
Overigens bljjft het de vraag, of die Justificatie wel de
1) Zie in zijne Verantwoordinghe vant proces van den ketteren to
dooden. Coornh. III. fo 483.
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uitdrukking van zijne doorgaande beginselen kan geweest
zijn. Hjj hield er ' Loch niet van, aan eenig mensch heerschappij over iemands geloof toe te kennen; hij keurde het
veeleer in Roomsche vorsten af, dat zij de aanhangers der
hervorming bestreden. Waarom kende hij dan aan de Leidsche overheid het recht toe, om zich in de taken der Gereformeerde kerk to mengen P
Door de Gereformeerde predikanten is hij om het schrijven deter beide stukken, zooals ieder begijpt, heftig bestreden. Zij aarzelden niet, hem den gezworen vijand van
de kerk en hare dienaren te noemen, iemand, die zijn
pen verhuurd had om to schrijven, wat de hartstocht der
tegensprekers hem ingaf. w el een hard oordeel, maar was
het geheel onverdiend ? Rechtstreeks verplicht was Coornhert niet, zijne meening over het Leidsch conflict wereldkundig to maken. Hij had er zich buiten kunnen
houden, maar.... wat zullen wij zeggen ? het was hem
te machtig. Aangezocht door den Leidschen Magistraat
mengde hii er zich gaarne in, en eenmaal aan het schrUven, schreef hii hartstochtelijk voort. Het was hem immers to doers, om de heerschzucht der predikanten te
breidelen. Ware hii kalmer gestemd gebleven, hii zou ingezien hebben, dat het beslissen van kerkelijke vraagstukken niet de taak der burgerlijke overheid is.
Van geheel anderen aard was in 1581 zijn bemoeiing ten
behoeve van de Haarlemsche Roomsch-katholieken. Men
moet weten, dat Haarlem indertijd tot de Pacificatie van
Gent was toegetreden op eene bijzondere satisfactie, waarbij
de vrije uitoefening van den Roomschen godsdienst gewaarborgd was. De Gereformeerden hadden echter misbruik gemaakt van hunne overmacht en zich op gewelddadige w^jze
in het bezit gesteld van de Groote kerk. Zelfs gingen zij
nog verder en eischten het gebruik van alle kerken voor
zich zelven alleen. Toen wendden zich hunne Roomschkatholieke medeburgers tot den Prins van Oranje. Zij
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brachten de satisfactie in herinnering, waarbij Haarlem zich
in 1577 onder zijn stadhouderschap begeven had. Daarbtj
was immers vrije godsdienstoefening beloofd; en nu .... .
nu werd hun alle recht ontnomen. Als verstoorders der
openbare rust werden zij bejegend. Wat was dat anders
dan vernieuwde gewetensdwang en irivoering van tirannie!
en zulks in strijd met plechtige beloften, herhaaldelUk gedaan ; en alles behalve in den geest der billijkheid, die men
jegens zijne medeburgers in het oog behoort te houden.
Daarom verzochten zij den Prins, dat, terwille van de eendracht, ondanks de woelingen der predikanten, die stokebranden, eene vaste regeling mocht getroffen worden. Men
moest, als het wezen kon, aan de requestranten de Kloosterkerk en de Bakenesserkerk, die op dat oogenblik niet
gebruikt werden, afstaan.
Ziedaar den inhoud van het rekest, door Gerrit Ravensbergh en 19 andere aanzienlijke Roomsch-katholieke Haarlemsche burgers geteekend. De opsteller van het stuk was
Coornhert, die in hoedanigheid van stads-notaris deze taak
verricht had. 1)
Prins Willem, aan wien het Rekest werd aangeboden,
antwoordde niet maar deelde den inhoud aan de Staten van
Holland mede. In beginsel zal hij niet tegen de inwilliging van zoodanig verzoekschrift geweest zijn, maar hU
nam de tjdsomstandigheden in aanmerking en liet de beslissing aan de Staten over. Dezen waren gebelgd over den
vrijmoedigen toon, waarin het Rekest gesteld was. Vooral
ergerden zij zich aan sommige uitdrukkingen, o. a. dat de
predikanten stokebranden werden genoemd. De burgemeesters van Haarlem, de onderteekenaars zelven en de notaris
werden ter verantwoording voor Commissarissen geroepen.
Daar werd hun te kennen gegeven, dat zij onwaarheden
1) Men vindt het in Coornh. I. fo. 545. Requeste en 't gepasseerde
der Catholycken tot Haerlem
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hadden gezegd, want 'de satisfactie van 1577 was door eene
nadere bepaling van 23 April 1581 to niet gedaan.
Wat nu Coornhert betreft, hij verdedigde zich, zooals
men denken kan, met grooten nadruk. Als notaris had hij
het opstellen van dat stuk niet kunnen weigeren. Hoe had
hij kunnen denken, dat prins Willem het kwalijk zou genomen hebben, hij, die immers het rekest der Edelen in
1566 ook niet wederrechtelij k had genoemd ! Is eenige uitdrukking to hard, deze was zonder opzet uit zijne pen gevloeid, althans hU had niet de bedoeling gehad, de Staten
to kwetsen. Zijn voorname drijfveer was afschuw van gewetensdwang, die immers ook door den Prins en de Staten
afgekeurd werd. Ilet bewandelen van den weg, die de bovendrijvende partij thsns opging, hield hij voor de grondoorzaak
van het jammerl"k verderf der Nederlanden. Daarin zouden
cle Prins en de Staten hem immers gelijk geven ? Doch
niet om hun de wet voor to schrijven, was het rekest opgesteld. Allen, die hem kenden, wisten, dat hij ,, een groot deel
der Roomsche leeringen en exercitien voor leugen, afgodery
en ydelheid hield, en de meeste hoofden der Roomsehe kerk
verslindende wolven achtte," maar toch stond hij recht en
billijkheid voor en wenschte, dat de uitroeiing of correctie
der Roomsche kerk niet geschieden mocht dan door het
eenig deugdelijk middel, het geestelijk zwaard, de kracht
der waarheid, die zich openbaart aan verstand en geweten.
Helaas, wat Coornhert ook inbracht; het mocht niet baten.
HU werd veroordeeld, om het door hem opgesteld verzoekschrift eigenhandig to verscheuren.
En hij deed dat toch niet! Hij hield immers op mannelijke
wijze vol! Hij verklaarde immers, dat hij zijne woorden niet kon
terugnemen ! Neen, zoo moedig was hij niet. Hij onderwierp
zich aan de uitspraak van de Commissarissen der Staten en
verscheurde in hun bijzijn het door hem geschreven opstel. Van
nieuwe pogingen tot verkrijging van vrijheid voor de HaarIemsche Roomsch-katholieken is verder geene sprake geweest.
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Maar dat was Loch niet doorzettend gehandeld ! Dat getuigt niet voor de vastheid van zijn karakter! Wat meent
gij .... ? Had hij martelaar moeten worden.. .. ? Daarvoor
was hij niet in de wieg gelegd. Hij, die in 1566 weigerde,
het verzoekschrift van Brederode te Haarlem aan te bevelen, die in 1568 gretig het middel aangreep, om den Haag
te ontvluchten, die in 1572 opnieuw het land ontruimde,
hij boog ook in 1581 het hoofd voor de overmacht. Dat
heroleke, dat in de zestiende eeuw eenen Pistorius, eene
Wendelmoet Claesdochter en zoovele andere mannen en
vrouwen nit het Nederlandsche yolk het leven deed opofferen, openbaart zich niet in hem. Maar de pen voeren voor
billijkheid en recht — ja, dat kon hij en dat deed hij. Zijn
levensdoel was niet, den kerkelijken toestand der Roomschen
te verbeteren, al moist hij, dat zij het kwaad to verantwoorden hadden; ook niet eenige kerk, uit de Reformatie ontstaan, te helpen opbouwen, al gevoelde hij zich als Protestant
tot de vrije evangelieprediking aangetrokken, maar de Gereformeerde predikanten te bestoken, die als volksleiders voor
de vrijheid des gewetens gevaarlijk dreigden te worden en
eene mannelijke getuigenis of te leggen tegen den geest
van onverdraagzaamheid en geloofsvervolging — ja, dat
was zijne door God hem kennelijk aangewezen taak.
Intusschen had de bemoeiing met dat rekest der Roomschgezinden op Coornhert den schijn geladen, of hij de partij
van de vij anden des lands zocht te will e te zijn. Het was
dus voor hem van groot belang, een duidelijk bewijs te
leveren van jjver voor het welzijn van de Vereenigde Provincien. De gelegenheid daartoe werd hem geboden in het
volgende jaar. Bij een bezoek, hem gebracht door zijnen
vriend Wouter Verhee uit Enkhuizen, kwam het gesprek op
brieven van den Spaanschen koning, die aldaar ontvangen
waren. Verhee had een afschrift van die brieven bij zich,
minder omdat hjj aan den inhoud zooveel hechtte, clan wel
om den fraaien Stijl; dock Coornhert, die deze brieven zag,
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lette niet enkel op den stijl maar vooral op den inhoud,
want deze kwam hem hoogst bedenkelijk voor. Wat was toch
de zaak!
Toevalligerwijs waren bij gelegenheid van de kroningsfeesten in Febr. 1581, vele Enkhuizer en Hoornsche schippers in de haven van Lissabom Van wege koning Filips
van Spanje werden zU met beleefdheden overladen en zelfs
ten hove 'onthaald. Toen zij weer thuis gekomen waren en aan
hunne familien in Noord-Holland verhaalden, wat hun wedervaren was, zou juist het besluit van de afzwering van koning Filips afgekondigd worden. Groote gisting onder de
schippers was het gevolg daarvan. Was de koning werke•
lijk zoo kwaad, dat alle betrekking op hem voor altijd moest
afgebroken worden ? mocht men niets goeds meer van hem
verwachten ? De Roomsch-Katholieken in Holland zou hU
zeker krachtig kunnen bijstaan. Deze en dergelijke redeneeringen werden in en buiten Enkhuizen gehoord. Zij kwamen zelfs de regeering ter ooren, die het geraden vond,
den overste Sonoy met een vendel soldaten te zenden, om
de rust in de stad te bewaren. Sonoy voldeed aan dat bevel en daarmede scheen voor het oogenblik de goede orde
verzekerd te zijn ; dock weinig tijds daarna verscheen te
Enkhuizen een hellebardier, sedert jaren in Spaanschen dienst.
Hij kwam nit Spanje, zoo het heette, om zijnen broeder te
bezoeken, maar inderdaad, om brieven van den koning over
te brengen aan ieder, die zich weer onder de vanen van
Spanje wilde scharen. De hellebardier werd door zijne bloedverwanten en de nit Lissabon teruggekeerde schippers met
ingenomenheid ontvangen. HU moist zooveel goeds van
Spanje te verhalen, dat velen de gunstigste gedachten van
den koning opvatten en in het geheim zich met hem verbonden. Er dreigde dus eene gevaarlijke samenzwering te
ontstaan.
Dat de Spaansche brieven van Wouter Verhee op deze
zaak betrekking hadden, zag Coornhert aanstonds in. ,,Gij
7
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hadt het geheim aan den magistraat behooren mede te
deelen" zeide hU tot zijn vriend en nu gij het niet gedaan
hebt, acht ik mU verplicht, onmiddellUk naar den Haag to
reizen en de Staten to waarschuwen, dat zij tijdig in alles
voorzien"
Welke tegenbedenkingen Verhee ook maakte in de meening, dat Enkhuizen genoegzaam van soldaten voorzien en
verzekerd was, Coornhert liet zich van zijn voornemen niet
afbrengen maar beriep zich op zUne verplichting als burger
van Holland. Hij vroeg om een afschrift van den brief des
konings en beloofde aan Verhee, het aldus te zullen aanleggen, dat de ontdekking van het verraad niemand het
leven zou kosten. Coornhert reisde nog denzelfden nacht naar
den Haag, vervoegde zich den volgenden morgen bij Nicolaas
van der Laan, burgemeester van Haarlem, die zich toen ter
dagvaart, in den Haag be yond en sprak met dezen over
het ontdekte geheim. Van der Laan bracht een en ander
met het afschrift van den brief des konings in de vergadering der Staten, waar terstond de noodige maatregelen
genomen werden. Enkhuizen is dientengevolge voor bloedige
tooneelen bewaard gebleven. De rust van bet openbare leven
is er niet verstoord.
Met het streelend besef, aan zijn land een gewichtigen
dierrst bewezen to hebben, keerde Coornhert naar Haarlem
terug. Daar bleef hij, in den stillen maar degelijken kring,
waarin hij verkeerde, zijn tijd verdeelen tusschen zUne ambtsbezigheden en zijne letteroefeningen ; en deze letteroefeningen
betroffen hoofdzakelijk de theologie.
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11.

THEOLOGISCHE SCHRIFTEN, AANVAL OP DEN HEIDEL-

BERGSCHEN CATECHISMUS, HAAGSCHE DTSPUTATIE
MET PROFESSOR SARAVIA.

Met de Delftsche predikanten, zijne tegenstanders in de
Leidsche disputatie, wisselde Coornhert nog menig str^jdschrift. Hadden zij in September 1578 verklaard, zich niet
meer met hem te zullen inlaten, eenigen tijd daarna toonden zij zich tot schriftelij ke gedachtenwisseling bereid, en
Coornhert, de gelegenheid met beide handen aangrijpende,
maakte eene uitvoerige verhandeling over de Erfzonde 1 ) gereed, die 27 Juni 1580 aan zijne tegenstanders overgegeven
werd. Het liep tot 6 October aan, vbbrdat hun antwoord
aan hem ingezonden werd. De rusteloos werkzame man had
17 November reeds zUn tegenschrift gereed, dat echter nog
in het net moest geschreven worden. Tot groot verdriet
van den auteur geraakte dat afschrift in het ongereede en
kon eerst 25 Mei 1581 naar Delft verzonden worden. Om
althans eenig teeken van leven te geven, haastte hij zich
een gedeelte van zijn werk als proef vooruit te zenden,
opdat de predikanten zouden kunnen zien van welken aard
en inhoud het te wachten antwoord — Dupliek — wezen
zou. Bootgen betitelde hij deze proeve, Bootgen wyt het schip
van de Tweede Antwoorde opte replyck der Predicanten.
Het bootje werd vooruitgezonden, het schip met de voile
lading zou volgen. Een en ander had tot oogmerk, de
leelijke" leer van de praedestinatie en het decreet Gods
te bestrijden.
Zien wij Bootgen in, ) dan maken wij kennis met eene
theologische verhandeling van 22 folio paginas. Aan de
inkleeding is geene bijzondere zorg besteed. Men zou anders
1) Zie Coornhert II, fo 407 — f o 450.
2) Zie Coornhert II, fo 393-406.
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denken, dat de vernuftige beeldspraak van den titel in het
geheele Bootgen volgehouden was. Neen, het is een onbehagelijk betoog over de onhoudbaarheid van de leer der
erfzonde. In Mei 1581 volgde de geheele Duplycke, een
achtbaar boekdeel van 117 folio paginas. Het heet Duplycke
opte Replyck van de Predicanten aan henluyden 15 Mei
1581 overghelevert. Het is eene doorloopende bestrijding van
de Delftsche predikanten. Waar zij de leer der erfzonde
verdedigen, daar komt Coornhert tegen hen op en houdt
vast aan het gevoelen, dat, als God alle mensehen beloont
naar hunne werken, hen hun eigen pak laat dragen, en den
zoon niet laat boeten voor den vader, er noch van erfzonde
noch van erfschuld sprake kan zijn. Ook hier heeft hU
bijbelteksten bij de hand en laat den stroom van zijne redenen breed en statig vloeien, maar of hij werkelijk de diepten peilt van het zedelijk kwaad en van het zondig menschenhart, dat is de vraag. Al schrijft hij aan het slot van
zijn werk met kennelijke zelfvoldoening : » 2k heb betoogd,
dat de leer der er fzonde gdet en onmogelyk is," de theologanten van dien tijd hebben deze ijdelheid en onmogelijkheid niet erkend, maar zijn integendeel voortgegaan, zich
op het heftigst tegen Coornhert to verzetten.
Doch niet alleen om zijne gevoelens bestookten zij hem
maar ook om zijne koelheid ten aanzien van hunne prediking. Het ergerde hen, dat hij niet onder hun gehoor
kwam. Hoe gevoelig zij op dat punt waren, is algemeen
bekend. Zelfs een zoo hoog geplaatst man als de Prins
van Oranje heeft het ondervonden. Toen deze in 1572, to
Utrecht zijnde, in plaats van bU hen, bij Huibert Duifhuis
ter kerk ging, waren zij daar zeer ontevreden over, en toen
de Prins het nog erger maakte door to verklaren, dat hij
1) Coornhert II, fo 407. Van de erf-zonde, schuld ende straffe ;
duplyck opte replyck van de predicanten. Replyck fo 451, Van de
vreemcie sonde enz. fo 480.
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nooit beter preek gehoord had, vraagden zij, of zijne Excellentie wel wist, dat Duif huis niet zuiver in de leer was.
Prins Willem antwoordde, dat hij daarvan niet geweten,
maar last gegeven had, eene zitplaats in die kerk gereed
te hebben, waar de bekwaamste predikant zou preeken. De
preek was hem anders niet kwalijk bevallen, maar een volgenden keer zou hij bij de Gereformeerde predikanten in
de kerk komen.
Zoo was het reeds in 1572. Zoozeer waren de Gereformeerde predikanten Coen reeds op den voorrang gesteld,
dat al de wijsheid van Prins Willem noodig was, om de
kitteloorige heeren in goeden luim te houden. Hoe sterk
nam hunne hooghartigheid toe bij den krachtigen aanwas
hunner kerken en hoe deerlijk moet een man als Coornhert
het wel verkorven hebben, die niet alleen nooit bij hen ter
kerk ging, maar ook elke gelegenheid aangreep om hun
zijne bedenkingen voorteleggen. Nadat de Middelburgsche
Synode strenge bepalingen omtrent de leer gemaakt en de
onderteekening der Confessie niet enkel van predikanten,
ouderlingen en diakenen, maar ook van schoolmeesters en
professoren geeischt had, was Coornhert meer dan ooit belust op strijd. Moest die eenmaal vastgestelde leer het
kruidje-roer-me-niet worden, dat men niet anders dan op
straffe des doods kon aanraken? zou het eenmaal de papieren paus zijn, dien men, zonder naar Rome te gaan, den
pantoffel moest kussen? Waar bleef dan de vrijheid, die
den Protestant zoo dierbaar is ? Coornhert nam den Heidelbergschen Catechismus ter hand en gaf eene Proeve uit
omme te verstaen, of die voortghecomen is uyte godtlycke
&hrift dan uyt het menschelycke vernuft, uytghegheven tot
allemans oordeel en de waarschouwingh. 1)
Men behoeft den titel slechts te lezen om te vermoeden,
1) Coornhert II, fo 224-236., Zie hetzelfde stuk Coornhert. III
fo 465-478.
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dat de Heidelbergsche Catechismus bier niet geprezen wordt.
Het betreft eigenlijk slechts de vijfde vraag: ,,kunt gij dit
al, namelijk de wet van God, volkomen houden ? Antwoord:
neen, ik ben van nature geneigd, God en mijnen naaste to
haten." Met al den ernst van zijne ziel komt Coornhert
tegen dat antwoord op en neemt daaruit aanleiding, om
tegen den inhoud van den Catechismus to waarschuwen 1).
Hij laat aan zUn geschrift eene opdracht aan de Gecommitteerden van de Staten van Holland voorafgaan. „Fdelmogende Heeren," zegt hij, ,,ik zie met open oogen, dat
de kerk, die zich de Gereformeerde noemt, van de apostolische leer is afgeweken. In Aug. 1579 hebben de Delftsche predikanten mU aangespoord, to bewijzen, dat hun
Catechismus leemten heeft, en in plaats van zich tegen mij
to verdedigen, hebben zij mij gedreigd met de macht der
overheid. Sedert dien tijd gaan zij voort, zich heerschappij
aan to matigen over ieders geloof. Zij voeren hunnen Catechismus algemeen op de scholen in. Van zulk een geloofsdwang ducht ik evenveel schade voor het yolk als van een
inval des vijands of van een verderfelijken brand. Nu of
nooit is het tijd om alarm to maken. Dat doe ik b oo dezen,
terwijl ik mijn geschrift aan u opdraag. Is het ongenoegzaam, dan zal ik uitvoeriger schrijven. Het moet blijken,
dat de hooggeroemde Catechismus vlekken en onzuiverheden
heeft ; de predikanten, die immers menschen zijn als gij en
ik, en die niet bewijzen kunnen, dat God hen gezonden
heeft, mogen de andere religien niet onderdrukken, maar
moeten ze nevens de hunne dulden, tot tUd en wijl, dat de
.leer zelf daarin zal voorzien, door het onkruid uit den akker, waarop de goede tarwe rijpt, uit to roeien."
Hier spreekt de man van ernstige overtuiging. Hij ducht
onheil van het algemeen invoeren van eene geloofsleer
1) Vergelijk: Maronier. Korte geschiedenis van het Godsdienst.
onderwijs, bl. 81 en 82. Purmerende 1882.

103
waarmede zijn verstand geen vrede heeft en gordt zich aan
tot een strijd voor vrijheid van belUdenis. Vrijheid meent
hU to moeten handhaven als eene der heerlijkste zegeningen,
nit het schadelijk en bloedig oorlogvoeren in de Nederlanden voortgesproten.
En de Proeve, die hij geeft van de Dolingen des Catechismus? Zij is eene bestrijding van de Gereformeerde leer
van 's menschen onmacht. Deze leer wordt onschriftmatig
genoemd. Er wordt betoogd, dat zij de verlossing door
Christus tot een hersenschim maakt, strijdt met Gods
getrouwheid in het houden zijner beloften, aan Christus
zijne eer rooft en den biddenden mensch aan gebedsverhooring doet twijfelen.
„Neen," roept Coornhert uit, ,,de Catechismus is eene valsche en schadelijke leer, waarvoor iedereen zich zal moeten
wachten als voor venijn. Het zou ergerlijk zijn, de kinderen op de scholen den Catechismus in to prenten."
Is het dan waarlijk zoo treurig met den Catechismus
gesteld ? Naar ooze meening is het vijfde antwoord zoo
gevaarlijk niet, als het schijnt. Het teekent den toestand
van den onwedergeboren mensch. De teekening moge grof
zijn uitgevallen, in verband met de overige dogmatische
voorstellingen niet to grof, geheel passend in de harde
en hoekige vormen van de zestiende eeuw.
Maar Coornhert had nu eenmaal voor het zedelijk bederf
van het menschelijk geslacht geen oog. Hij was, zouden
wij in de taal der negentiende eeuw zeggen, eenzijdig optimist en hield zijn oog gesloten voor de macht der zonde.
Een tekst als Matth. 5 vs 8 zalig de reinen van hart
zweefde hem dikwijls voor den geest en dienaangaande was
hij gewoon to zeggen: hadden de Gereformeerden gelijk,
dan waren er geen reinen van hart en had de Zaligmaker
jets bedoeld, dat in Utopia, in Plato's republiek, in het
land der droomen thuisbehoort." Doch keeren wij tot de
geschiedenis terug. Coornhert had zijne Proeve laten druk-
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ken en aan elk lid der Staten een exemplaar gezonden, ook
aan zijn vriend Nicolaas van der Laan to Haarlem. Wel,
hoe behaagt het u ?" luidde Coornherts vraag. Kwalijk,"
was het antwoord. „W aarom ?" zegt Coornhert, maar hij
kreeg geen antwoord. Eerst met N ieuw j aar van 1583 zond
van der Laan hem eenige vragen, handelende over den val
en de wedergeboorte des menschen. Coornhert dient een
antwoord in, doch het gelukt hem niet, van der Laan tot
zijn gevoelen over to halen, zoodat deze eindigt met to
zeggen : het zal het beste zijn, met de predikanten over
uwe stellingen to disputeeren.
15 Febr. 1583 ontvangt Coornhert een briefje van Van
der Laan: de Staten hebben besloten uwe Proeve in handen to stellen van eenen der professoren to Leiden. In
handen van eenen der professoren! Wel een bewijs, dat de
Staten gewicht hechtten aan den aanval van Coornhert.
Eenen wetenschappelijk ontwikkelden man kozen zij nit,
om de Proeve to beoordeelen. De predikanten intusschen
hadden ook niet stilgezeten, maar een Vertoogh aan de
Staten ingezonden. Niet, dat zij uitvluchten op2ochten,
maar zij wenschten gehoord to worden. Noodige en nuttige
berisping konden zij wel verdragen; be yond men, dat zij
niet door God geroepen waren, zU zouden hunne bedieningen nederleggen; bey ond men hunne religie ,,valsch en
vervoerig", zU zouden dulden, dat de prediking verboden
werd. Bij alle vromen en onpartijdigen zou het blijken,
dat niet in den Catechismus, maar in de oogen des wedersprekers leelijke vlekken en onzuiverheden waren. Niet de
Gereformeerde kerken, maar de aanvechters dezer kerken
zijn van de apostolische leer afgeweken, ja hebben haar
nooit gekend. De oude ketterijen van Pelagius en Celestius,
door de kerk uit Gods Woord veroordeeld, rakelen deze
aanvechters weder op. Niet der predikanten tending, maar
Coornherts berisping was onwettig, onbehoorlijk, ongoddelijk, want, wat hU schrijft, strekt tot verstoring der Kerk.
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De Staten beraadslaagden en besloten met goedvinden
van Prins Willem, die zeker een krachtig woord in het
voordeel van zijnen vriend zal gesproken hebben, de predikanten en Coornhert tegenover elkander to hooren in tegenwoordigheid van vijftien gemachtigden. Professor Saravia
zou in naam der predikanten optreden en alles zou door
notarissen op schrift gesteld worden.
21 Sept. wordt Coornhert ontboden, om in den Haag to
verschijnen en met een Christelijk gemoed zUne zaak to
bepleiten tot eere Gods, tot rust en eenigheid en conservatie
van de autoriteit en overheid dezer landen. Coornhert 1)
reist naar den Haag, neemt zijn intrek bjj zijnen neef Artus
van Brederode en geeft eenige wenschen to kennen, die hij,
door zijne ondervinding to Leiden geleerd, wil geeerbiedigd
hebben, opdat het eene vrije, niet eene gemuilbande disputatie 4j. „Daar ik", zegt hij, ,,hier in den Haag verschijne,
beschreven door de Heeren, ten verzoeke van de predikanten, mijne tegenpartij, en de zaak van publiek belang is,
zoo wensch ik, dat alles geschiede ten koste van het land
en niet van mij, die met geene wedde aan de Staten ben
verbonden.
26 October schreef hij aan zijne echtgenoote zijne ,,hertslieve Symonsdochter", die hU krank had thuisgelaten, dat
„de Heeren een en ander hebben ingewilligd en morgen
klokke acht zal de disputatie beginnen. De notaris zal
betaald worden, maar over verdere vergoeding van onkosten
moeten de Heeren nader spreken."
27 October klokke acht stroomde eerie menigte belangstellenden samen, om de disputatie to hooren. Zij werd
voor en na den noen in eene vergaderzaal van den Hoogen
Raad to 's Gravenhage, van 27 Oct. tot 3 Nov. gehouden.
Coornhert, ofschoon anders niet om het scherpe wederwoord
1) Zie Disputatie over den Cateehismus, enz. Coorhert, III. f°. 428
tot 465.
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verlegen, gevoelde, dat hij tegenover een professor stond,
eenen man, opgeleid in het logiesch redeneeren en disputeeren. Hij erkende in dit opzicht zijne minderheid en koos
meer dan ooit met zorg zijne woorden. Professor Saravia
merkte zulks op en betuigde daarvoor zUne erkentelijkheid.
Het is waarlijk niet uitlokkend, de zeer wijdloopige dis•
putatie van stap tot stap to volgen. Wij zullen ons bepalen tot de hoofdzaak. Professor Saravia 1 ) ving de disputatie aan met op te merken, dat de vraag, of de geloovige
mensch in Christus het gebod Gods volkomen onderhouden
kan, naar de letter niet in den tweeden Zondag van den
Catechismus staat. Had Coornhert rekening gehouden met
den verderen inhoud van het leerboek, dan zou hij, in plaats
van bij vraag 5, bij vraag 114 zijne bedenkingen geopperd
hebben. „Het zij zoo," betuigde Coornhert, het fijne
onderscheid zie ik niet in, dock in dialectische juistheid
strijk ik gaarne de vlag voor den professor. Ik zal dan
de vraag aldus stellen: kan een wedergeboren mensch Gods
geboden volkomenlUk houden ?"
Professor Saravia was van gevoelen, dat Coornhert het
onderscheid nit het oog verloor tusschen het doen en het
volkomen doen van Gods wet. Coornhert hield vol, dat
God, de Schepper alley dingen, zich met den halven mensch
niet tevreden stelt, jets, dat zou voortvloeien uit de bewering, dat de wedergeboren mensch in dit leven slechts
onvolkomen Gods gebod kan betrachten. Zeven dagen werd
over dat punt gedisputeerd, toen er een bode te paard uit
Haarlem kwam berichten, dat de toestand van Coornherts
vrouw zoo verergerd was, dat diens spoedige overkomst
wenschelUk werd geacht. Toen stond men Coornhert een
iutstel van drie weken toe, om zijne kranke vrouw te be1) Zie over Saravia: Godgeleerd onderwijs enz. door Sepp I hi.
63. De Leidsche academie zou zich verheugd hebben, indien professor Saravia als hoogleeraar eenen ijver betoond had, gelijkende
op het vuur waarmede hij Coornhert bestreed.
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zoeken. Hij vond haar zoo zwak, dat zij het naar zijne
meening wel niet lang meer maken zou. In een brief aan
zijnen broeder Frans, 1) kort na zijne komst to Haarlem
geschreven, zegt hij: ,,ik heb in mijn hart afscheid van
mijne vrouw genomen en haar aan den eigenaar van alle
dingen, aan God opgeofferd." Toch heeft hU haar nog niet
zoo spoedig behoeven to missen, want ondanks zijne vreeze
is zij hersteld en heeft tot in het jaar 1584 geleefd.
28 Nov. werd de afgebroken disputatie voortgezet. Volgens Coornherts eigen meening was het den volke uit het
verhandelde reeds duidelijk geworden, dat hij niet zulk een
razende hond of zulk een goddeloos schepsel was, „als waarin de Gereformeerden hem gedeformeerd hadden," maar het
twistgesprek moest geregeld voortgezet worden. Professor
Saravia was opnieuw aan het woord. Hij maakte het lang
en bleef vier dagen aan het woord. Ofschoon hij zich verontschutdigde over zijne uitvoerigheid, meende hij Loch als
een echt wetenschappelijk man gedisputeerd to hebben en
verwachtte, dat Coornhert hem met gelijke munt zou betalen. Daarom vroeg hU : hoe lang Coornherts repliek nu
wel worden zou, en welk eene uitgebreide dupliek van hem
zelven daar weer op zou moeten volgen ?"
,,Bekort u dan wat, geachte sprekers," zeiden de gecommitteerden » en gebruikt bij ieder punt niet meer dan een
argument." „Nu," riep Coornhert uit, dat is zoo goed,
alsof gij mij muilbandt." ,,Mawr breng dan uwe stellingen op
schrift en lees ze voor," verzochten de gecommitteerden,
dan zal professor Saravia dat ook doen. Op soortgelijke
wijze kunnen repliek en dupliek dan ook behandeld worden"
Doch het begon de toehoorders to vervelen. Zij hadden
dien professor vier dagen achtereen gehoord. Waarlijk, dat
1) Deze brief is als handschrift in de Bibl. der Doopsg. gem. voorhanden en door dr. v. Vloten medegedeeld in Studien en Bijdragen
van Moll en d. H. Scheffer. IV, bl. 141.

108
was al to lang; en nu weer Coornhert aan de beurt, die
het ook niet spoedig zou opgeven. De disputatie moest dan
maar voor geeindigd beschouwd en door schriftelijke gedachtenwisseling voortgezet worden, waartoe het eerste
woord aan Coornhert vergund werd, die op den 11 December zijn stuk moest ingeleverd hebben.
De werkzame man was reeds den 8sten met zijn werk
gereed, dat aan twee predikanten ter lezing werd gegeven.
Het is niet gedrukt, omdat de inhoud overeenkomt met de
Proeve van den Catechismus, in 1582 uitgegeven.
Terwijl nu het antwoord op dit zeer uitvoerig stuk werd
ingewacht, ging Coornhert er toe over, met zijne vrouw,
die langzamerhand in krachten aangewonnen was, naar den
Haag to verhuizen. Het was om bij het voortzetten van
de disputatie spoedig bij de hand to zUn. Anders zouden
zij op hunnen gevorderden leeftijd de stad Haarlem en hun
huffs in de Sint Jansstraat aldaar niet verlaten hebben.
Van langen duur is dat verblijf in den Haag echter niet
geweest, want na verloop van eenige weken kreeg Neeltje
Symonsdochter, een onweerstaanbaar verlangen om naar
Haarlem terug to keeren, en om harentwil is Coornhert weer
nit den Haag vertrokken.
Met dat al liet het antwoord van de predikanten lang op
zich wachten, veel to lang naar den wensch van Coornhert.
Toen zond hij een rekest aan Prins Willem. „Is het waar"
zegt hij in dat stuk »dat de overheid zich bij eede verbonden heeft, alleen de Gereformeerde leer toe to laten en
mij to executeeren? welk schandaal voor het oog van geheel Europa! welk schandaal voor de Gereformeerde religie
zelve! Uwe Excellentie bevele, dat de begonnen disputatie
worde voortgezet en ik de vrijheid behoude, om de dolingen
der Gereformeerde leer to berispen ; en kan dat niet, dan
geve Uwe Excellentie mij paspoort, om metterwoon to vertrekken naar een bevriend land en verschaffe mij dan zoodanige positie, dat ik de rest mijner dagen moge voort-
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arbeiden aan eene taak, die niemand schaadt maar voor
alle menschen nuttig is, waaraan ik nu reeds 26 jaren gearbeid heb." 1)
Coornhert is bij het opstellen van dit rekest in eene sombere stemming. Heeft het aanhoudend sukkelen van zijne
goede vrouw daartoe aanleiding gegeven, vooral griefde
hem ook het bevel der Staten, al de exemplaren van zijne
Proeve in handen van den magistraat to stellen, onder voorgeven, dat zulk een geschrift in strijd met de plakkaten
op het boekdrukken uitgegeven was. In een ootmoedig verzoekschrift aan de Burgemeesters van Haarlem vroeg hij,
wat dan toch wel de zin van het plakkaat op het weren
van slechte boeken was en of men zijne Proeve ook onder
de slechte boeken rangschikte. Hij hoopte, dat in de Nederlanden de regeering vrijzinniger zou zijn ; zoo niet, dan zou
hij paspoort moeten vragen naar het buitenland.
Maar neen — zoover zou het niet met hem komen. De
drukpers was nog niet aan banden gelegd. Slechts had hij
moeten bedenken, dat de Proeve eene opdracht aan de Sta^
ten beheisde en de Beschrevene Vaders zich daarmede liever niet inlieten. 2)
Ondertusschen wend er van de voortzetting van de Disputatie niet meer gehoord. Blijkens de gewisselde stukken
nam zij ook veel to groote verhoudingen aan. Wie kon
jets goeds verwachten van zulk eene wijdloopigheid ? De
teleurgestelde en geergerde Coornhert nam wraak op zijne
tegenstanders door de uitgaaf van nieuwe geschriften. Een
daarvan wordt de .Haagsche brochure genoemd, omdat zij
gedurende zijn kortston dig verblijf in den Haag opgesteld
1) Coornhert bedoelt de aanteekening van kernspreuken, die men
noemt loci communes, uit den Bijbel, waarvan hij vier jaren later
ook spreekt in Naamscherm, voorkomende. Coornh. III, fo 294.
2) In het Kerk-Plakkaatboek II, bl. 40 en 41 komt het bevelschrift
nopens de Proeve van Coornhert voor.
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is. Zij heet van den aflaet Tesu Christi 1) en is opgedragen
aan alle Gereformeerde predikanten. Coornhert had gehoord,
dat zij hem op hunne kansels gruwelijk uitscholden en
verketterden. Hij scheldt hen niet weder, maar hij bestrijdt
hunne leer, hunne treurige, den mensch tot vertwijfeling
voerende leer. Met die leer, die de genaderijke verzoening
Gods door Christus op den achtergrond dringt en den toorn
Gods tegen de zondige wereld op den voorgrond plaatst,
kan hij zich niet vereenigen. -- Hij hoopt dat de Gereformeerde predikanten die leer zullen loslaten; voorts wenscht
hij hun de ziel en het leven van alle ware religie, de
Christelijke liefde, toe.

12.

TWEE SMARTELIJKE VERLIEZEN. DE WELLEVENSKUNST.

De jammerlijke dood van Prins Willem, die den 10 Juli
1584 door het moordend lood van Balthasar Gerards viel,

was ook voor Coornhert eene schokkende gebeurtenis. [iii
had dien voortreffelijken vorst altijd oprecht vereerd en zijne
zeldzame staatsmansgaven op hoogen prijs gesteld. Wat
moest er na des Prinsen moor d van ` de Vereenigde Provincien worden P
In de Overweginghe van de teghenwoordighe gelegenheyt der
Nederlandsche 2 ) Salcen, waarin hij den Prins noemt,,,een hoofd
bemind, die de landen en steden in volkomen autoriteit aaneen wist to houden", spreekt hij de meening nit, dat men
of vrede moet makers met den koning van Spanje of handelen met de kroon van Frankrijk." Het eerste zal strek-

1) Zie Coornhert III, fo 287-294, gedateerd: synde den 28 Mey 48.
Pat zal wel moeten zijn : den 28 Mey 84.
2) Zie Coornhert I. fo 550 tot fo 554.
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ken tot bederf deter landen, het laatste is wellicht weer
gewenscht. Hij zou het laatste liever aanraden dan het eerste ; want beter is het, in een schip to zijn met gevaar van
schipbreuk to lijden, dan in het water to liggen met de
zekerheid van to verdrinken. Vreemd, dat hij niet de aandacht vestigt op Prins Willems zoon, graaf Maurits. Of
was deze nog to jong en bedacht Coornhert misschien, dat
er nog een oudere zoon in leven was, de steeds in Spanje
vertoevende Philips Willem, aangaande Wiens karakter en
gezindheid men niets zekers wist to zeggen ?
Van de politieke beteekenis der Heeren Staten stelde hU
zich nagenoeg niets voor, want zegt hij, zij worden weinig
geacht en veel veracht, ja verdacht en gehaat bij het yolk.
Daarom oordeelde hij, dat er in het politieke een inheemsch
getrouw en verstandig hoofd moest gekozen worden, die
met weinig krijgsraden nevens zich, als Romeinsch dictator, volmacht behoorde to hebben om to handelen. En wat
het kerkelijke betreft, op dat gebied wenschte hij elk to
laten gelooven en excerceeren zulke leer en ceremonies, als
men verstaat, naar Gods wil to zijn, mits niet tot nadeel
van een ander. ')
Ziedaar in het kerkelijke eene vrijgevigheid van zin, die
scherp afsteekt tegen het aangeprezen dictatorschap op burgerlijk gebied! Indien hij in het staatsbestuur eene vaste,
alles regelende, alles besturende ' hand begeerde, waarom
dan ook niet in het kerkelUke eenheid en vastheid gewenscht ? Maar dan had hU zelf iets moeten inboeten van
de onbelemmerde vrijheid in geloof en kerkelijk leven, die
hij, tot dusver geheel overeenkomstig zijnen smaak, genoten had. Dan had hij lidmaat van de een of andere kerk
moeten worden, hare belijdenis aannemen, Naar bestuur
eerbiedigen, hare verordeningen opvolgen, hare regelen in
1) Zie Bedeneken van der Nederlanden Noodt ende Hulpe. Coornhert I, f° 518- -520.
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het oog houden; en dat wilde hij niet. Voor hem was het
levensbehoefte geworden, zijn eigen weg te bewandelen en
ieder, die naar zijne meening dwaalde, met een strijdschrift
(de tijdgenooten noemden het kijf boeken) aan te vallen.
't Is waar, hij werd om die reden met den naam van
Libertijn betiteld, maar wat deerde dat hem! Hij gevoelde
zich boven de schimpnamen van zijne tegenstanders verre
verheven en voor gevangenisstraf of iets dergelijks had de
Prins van Oranje hem behoed. Was het de Prins niet, die
Coornhert beschouwde als een van de schranderste vernuften
zijns tijds, die zijne strijdschriften gaarne in ieders handen
zag, om de Roomsche, Luthersche en Calvinistisehe politieken tot een wel bedaard humeur en klaar onderscheid tusschen het politiek en kerke1 jk standpunt te bewegen! Had
de Prins niet gezorgd, dat de afloop van de disputatie met
professor Saravia de eer van Coornhert onaangeroerd liet !
Zonder twijfel had Coornhert veel aan den Prins te danken.
En nu die voortreffelUke staatsman gevallen was, wat
moest er nu van Coornhert worden ? wie zou hem beschermen ? ........ maar vooreerst had hij geen hoofd om over
zijne toekomst na te denken, want zijne geheele ziel werd
door huiselijke zorgen ingenomen. Het was niets dan kommer en ' bezwaar tengevolge van de toenemende krankheid
van zijne huisvrouw, eene krankheid, die eindigde met Karen
dood. Meer dan veertig jaren was zU met hem verbonden
geweest. Wat had hij er niet voor opgeofferd, om in haar
bezit te komen. „Verkiezen doet verliezen" was zijne zinspreuk geworden. De eerste huwelijksjaren sleten zij samen
in stille huiselijkheid. Wel is waar, kinderen schonk zij
hem niet, maar hartelijk waren zij aan elkander verbonden.
Hij werd langzamerhand de geleerde, de schrijver, de vriend
van theologische disputaties. Daarin volgde Neeltje hem
niet, doch gewillig en blijmoedig ging zij met hem mede
naar het oord der ballingschap. Zoowel in 1567 als in
1572 zwierf zij met hem in den vreemde.
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Sedert 1577 woonden zij to Haarlem in de Jansstraat.
Daar was hij als van ouds weer notaris, studeerde en
schreef eene menigte vlugschriften en grootere werken, die
de tijdsomstandigheden in kerk en staat hem in do pen
gaven. Zijne vrouw bestuurde vlijtig de huishouding, stond
liefderijk haren man ter zijde en werd als gastvrouw
eerd door vrienden en bekenden, die haar huis bezochten,.
totdat 4j begon to sukkelen. ,,Mijne Neeltje," -- schrijft
hij in 1583 — „zal het wel niet lang weer maken. Ik
heb in mijn hart afscheid van haar genomen en haar Godeden eigenaar van alle dingen, opgeofferd. Haar ziekbed,
waarbij ik ben gezeten, zal wel haar sterfbed worden. Zij
ontbiedt ulieden hier den laatsten adieu."
Wij hoorden evenwel uit het verhaal van de Haagsche
disputatie, dat Neeltje Simonsdochter nog naar den Haag
verhuisd is, dock om weldra naar Haarlem terug to keeren
en thans voegen wij or bij, om daar in 1584 to sterven.
Op twee en zestigjarigen ouderdom was Coornhert weduwnaar. Hoe hij sedert het verlies van zijne brave , vrouw gestemd was, blijkt nit omen brief aan Hendrick Laurensz
Spieghel, in zijn Brievenboek n°. 13, dien wij hier woordelijk
mededeelen:
„Amice, Ick groet u vriendtlyck met u lieve huysvrouwe.
De myne is by haar Heere, diese my langhe gheleent heeft
ghehadt. Mach schoonheyt (soo haer jeught was), deughdelyckheyt (soo haer bejaertheydt was) ende vriendtlyckheyt,
so al haer leven was, eons mans hart trecken tot liefder
soo behoorde myn herte haer lief to hebben. Dat is oock
so gheweest. Of m het langhsaem sterven (sy is nu al
langher dan eon jaer daer over doende geweest), dan des
Heeren gave van haar en [de zucht] om Hem lieftehebben,
dose ghelyckmoedigheyt in my veroorsaeckt, en wil ick
bier niet segghen, maar wel dat men sonder merkelycke
droef heyt, opdat de room wycke, een lief wyf kan opofferen
den Heere, ende dat myn konst van wel ]even in dit stuck,
8
ge-C
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sulcks by my bevonden is, dat ick mach waarachtelyck
segghen, probatum est. Kondy dese konst, het sal iu namaels
wel komen, kondys noch niet, oock niet voordencken, alleenlyck niet wel, so leert met my gesamentlyck als met
vriendelycke medeleerlingh in wellevenskonste, ende Gode
in den gheloove bidden om een gherust ende ghelaten
herte."
Vereerende getuigenis, die Coornhert hier aangaande zijne
overledene gade geeft! Eene schoone vrouw in hare jeugd,
deugdzaam tot in haren ouderdom toe, en vriendelijk, haar
leven lang. Was zij dan de trouwe liefde van haren man
niet ten voile waard ? Overigens spreekt ons uit dezen brief
wijsgeerige kalmte toe. Niet de taal der christelijke, maar
die der wijsgeerige berusting! de eerste is Buller, openhartiger, meer met weemoed verbonden, de laatste beredeneerd, eenigszins gekunsteld, min of meer koel. Coornhert
maakt melding van gelijkmoedigheid en spreekt tot zijnen
vriend Spieghel van welleven. Mocht iemand, op den klank
afgaande, dat welleven houden voor hetzelfde als wellevendheid en derhalve aan niets anders denken dan aan uiterlUke
beschaving, hU zou zich bedriegen. Neen, hier is het welleven bedoeld in den zedelijken zin des woords, het deugdzaam leven, zooals de Ouden het zich voorstelden, als de
vereeniging van zedelijkheid en gelukzaligheid.
Hoe het komt, dat Coornhert in den brief aan Spieghel
van wellevenskunst gewag maakt, is wel to begr^jpen. Na
het verlies van zijne vrouw trok hU zich terug tot zijn studeervertrek en vatte zUne lievelingsstudie weder op. Hij
hield zich weer met oude Latijnsche schrijvers bezig en
zorgde voor eene nie uwe uitgaaf van de Nederduitsche vertaling van Boethius. Reeds de titel van dat boek Consolatio
philosophiae moet Coornhert in die dagen van rouw en
smart aangetrokken hebben. Aan troost gevoelde hij behoefte,
aan troost onder de slagen, die hem waren toegebracht,
aan troost, in eenen vorm, die voor zijn kloeken geest ge-
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nietbaar was. 1 ) Met ware geestdrift tot de Ouden teruggekeerd, nam Coornhert ook zijnen Cicero weer ter hand en
gevoelde zich zoo krachtig door diens Officia aangegrepen,
dat hij een oorspronkelijk zedenkundig werk is gaan bearbeiden, op de leest van Cicero geschoeid, aan hetwelk hij
tot titel gaf: Zedekunst d. i. wellevenskunst vermids waerheytskennisse van den menthe van de sonden ende van de
deughde, nu allereerst beschreven in 't neerlandsch. 2)
Hij droeg het aan zijnen vriend Hendrick Laurensz Spieghel
op en verklaarde, dat het hem te doen was, om den mensch
zelven tot onderwerp van zijne bespiegeling te waken. Zulk
een onderzoek zou naar zijne meening vruchtbaarder zijn
dan het raden en gissen naar de verborgenheden Gods.
Zijne Wellevenskunst is verdeeld in zes boeken en geeft eerst
eene ontleding van den mensch als zedelijk wezen, beschrijft
vervolgens het karakter der deugd en ontwikkelt de stelling,
dat er vier voorname deugden zijn: de matigheid, de standvastigheid, de rechtvaardigheid en de wijsheid. De moeder
van al deze deugden is de liefde. De liefde komt van God
en de mensch is in meerder of minder mate met haar
vervuld, naar gelang hij bevoegd is, God als zijn leermeester
te beschouwen. Er is geen twijfel aan, of Coornhert heeft
zijn Wellevenskunst met de uiterste zorg bewerkt en daarin
het beste gegeven, dat hij te geven had. Maar hoe vreemd!
er is zoo weinig christelijks in. 3) Geen woord over Christus,
geen woord over de Kerk, de Schrift, den Doop of het
Avondmaal. Was dat alles dan onbruikbaar voor het Wel1) Zie boven bladz. 20 en 21.
2) De eerste druk der Wellevenskunst is van den jare 1586, de
tweede van den jare 1596 en de derde in de Compleete Werken
a° 1630. Dr. J. ten Brink bewerkte in 1860 eene nieuwe uitgave.
3) Busken Huet verklaart dat verschijnsel aldus: Coornherts nadenken sluit eene bewuste of onbewuste schikking met zijn bijbelgeloof, en hij wordt een dier christelijke Stoicijnon enz. Land v.
Rembrand, deel II, bl. 67.
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leven ? Kon dat alles als ballast over boord geworpen
worden ? Was de hoogste zaligheid des menschen te verkrijgen buiten bet christelijk gelooven, hopen en lief hebben
om ? En in zijne vroegere schriften heeft Coornhert altijd
Christus aangewezen als den onmisbaren leidsman tot het
bezit en genot der zaligheid. Hoe komt het dan, dat hij
hier in dit best en zorgvuldigst bewerkt geschrift, dat nit
zijn pen gevloeid is, optreedt als een heidensch philosoof ? 1)
Omdat hij voor alles Humanist was en de Humanisten
onder voorgang van Petrarcha in Italie en van Erasmus in
de N ederlanden wel het een en ander van de Christelijke
theologie in zich opnamen, ja, zonder het zelven te weten,
dikwijls de Christelijke ideen met Stoicijnsche zedenleer verbonden, maar Loch ten slotte in een anderen geestelijken
dampkring ademden dan in dien des Evangelies. Ware
Coornhert een man geweest, die met zijn zonde- en schuldgevoel geworsteld had, hU zou ook de leer van de verlossing
in Christus met hart en ziel aangegrepen hebben en nooit
zijn overgegaan tot het schrijven van een boek, waarin de
naam van Christus verzwegen of althans voorbij gegaan
wordt; maar Coornhert was in het diepst van zijne ziel vergenoegd met zich zelven en met het welleven buiten geloofsgemeenschap met Christus om. Zijdelings openbaarde hij dat
in zijn onaf hankelijk standpunt, vrij van elken kerkgenootschappelijken band en rechtstreeks in geschriften van vroegeren en lateren tijd, zooals Tweespraeck of waerheydt vry
maeckt, van de Onwetendheydt der menschen en Opperste
Ghoeds nasporinghe 2), in Welke werken dezelfde gedachten
1) Dr. A. Pierson maakt de opmerking, die hier slechts ten deele
eenige toepassing vindt, dat de Renaissance of geen godsdienst had,
Of wanneer zij dien had, Roomsch bleef. Zie Nieuwe Studien over
Kalvijn bl. 11.
2) Genoemde verhandelingen komen voor: Coornhert I. f° 81-83
I. fo 120-128, I. fo 337-352.
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geuit of ontwikkeld worden, die in Wellevenskunst voorkomen.
En hoe namen de tijdgenooten de uitgaaf van deze soort
van geschriften op? wat zeide professor Saravia, en wat
zeiden de Delftsche predikanten er van? De Gereformeerde
predikanten en professoren wilden er niets van weten. Het
versterkte hen in de meening, die zij altoos gekoesterd
hadden, dat Coornhert eigenlijk een Libertijn was. Geen
Christen maar een vijand van de ware religie achtten zij
hem.
Maar onder de beschaafde mannen, die ook oude taal en
letteren beoefenden, waren er, die den weg der Wellevenskunst wilden inslaan. Zij werden door Coornherts schriften
versterkt in de overtuiging, dat men, zooals prof. Trigland
het uitdrukt (Kerk. Geschiedenis pag. 715), b'urgerlyk en
vreedzaam levend, voor God kon volstaan. De zoodanigen
bleven niet alleen vreemd aan de belijdenis van de Gereformeerde kerken, maar zij bekommerden zich ook niet om
het bewustzijn van zonde en schuld, noch gevoelden behoefte
aan de verlossing in Christus. Bovenal stelden zij prijs op
eene vrije opvatting van de ChristelUke waarheid en verklaarden zich met beslistheid tegen de alleenheerschappij der
Gereformeerde leer. Om vrijheid was het ook Coornhert allermeest te doen. Vond hij aanvankelUk slechts bij weinigen
weerklank, toch gevoelde hij steeds een prikkel, om naar de
pen te grijpen en strijdschriften op te stellen, gelijk o. a ook
deze twee: Beschryvinghe der Consciencaen en Dolinyhe des
Catechismi ;). Dit laatste, uitvoerige, scherpe traktaat is een
antwoord gericht aan de predikanten Cornelisz, Donteclock en
Gerobulus. Het zijn al weer dezelfde aanvallen als vroeger
tegen den Catechismus, niet nit vitzucht maar uit gemoedelijke overtuiging. Want erkend moet het worden, dat

1) Zie Coornhert II. f° 209 tot 222 en II. fo 268-340.
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Coornhert, al heeft hij ook tot vervelens toe, dezelfde dingen
herhaald, van ganscher harte geloofde aan de juistheid zijner
opvatting. Daarom vloeit hem in den aanhef van zijn Dolvngh
des Catechismi de bede uit de pen, van God to mogen ontvangen geduld bij het ,,genieten van het hatelijk loon, dat
de lieve waarheid gewoon is to ontvangen van de schijndeugd dezer wergild."

13.

VERHUIZING AANVANKELIJK NAAR DELFT, KORT DAAROP
NAAR GOUDA. DE STRIJD OVER HET KETTERDOODEN.

Sedert 1577 had Coornhert schier onafgebroken to Haarlem
gewoond, tot 1584 met zijne huisvrouw, na haren dood als
weduwnaar. Voortdurend had hij het notariaat waargenomen
en tevens den tijd weten to vinden tot letterkundigen arbeid. Met zelfvoldoening kon hij wUzen, niet alleen op tal
van brochuren maar ook op verhandelingen van grooten
omvang, die hij had opgesteld. Toch verlangde hij niet naar
rust, maar hield de gedachte hem bezig, nog dat boek to
voltooien, waarvan hij in zijn rekest aan Prins Willem ten
jare 1583 gesproken had. Wel had hij sedert lang de stof
daartoe bijeengezameld 1), maar om deze systematisch to
rangschikken en tot een bruikbaar geheel to verwerken, had
hij meer vrijen tijd noodig dan waarover h ; to Haarlem
beschikken kon. In December 1587 kwam hij tot het besluit,
zich een tijdlang aan -zijne ambtszaken to onttrekken, Haarlem to verlaten en to Delft bij zijnen vriend Cornelis Boomgaart Az. to gaan inwonen.
Toen alles gereed was en hU zijn huis to Haarlem voor

1) Zie Coornhert, III. f° 295, Naamscherm.
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een jaar verhuurd had, ontving hij kort voor zijne verhuizing in April 1588 een brief van Boomgaart met de tijding,
dat de burgemeesters van Delft hem bet verblijf in hunne
stad ontzeiden. Het is te vermoeden, dat de Delftsche predikanten Arnold Cornelisz, Croese en Reinier Donteclock daar
de hand in hadden, doch hunne namen werden in het geheel
niet genoemd. Het besluit, waarbij de inwoning te Delft
aan Coornhert verboden werd, ging van de burgemeesters uit.
Coornhert, ofschoon gegriefd en geergerd, begreep, dat
hij voorloopig te Haarlem zou moeten blijven en deed zijn
best, om daar bij zijne praktijk als notaris zijne studien
voorttezetten, maar in het laatst van Juni waagde hij het
voor drie weken bij Boomgaart te gaan logeeren en to onderzoeken, wie zijne tegenstanders waren en wat er to doen
was, om de herstelling van zijne eer to verkrijgen.
Dat plan werd uitgevoerd. Hij nam bij Boomgaart zijn
intrek en wendde zich tot de Delftsche burgemeesters met
de vraag, wie zijne aanklagers waren, wat zij hadden in te
brengen, of hij zich niet verdedigen mocht, en of men sours
de Spaansche inquisitie bier to lande ging invoeren i ... .
Nog altijd dezelfde Coornhert van de Leidsche en de Haagsche disputatie, de licht geraakte, de strijdlustige, de slagvaardige.
Op zijn adres, 13 Juli 1588 ingezonden, volgt geen antwoord, maar, terwijl hij logeert bij Boomgaart, brengen
twee stadsboden daar aan huffs eene mondelinge boodschap
en berichten, dat hem gelast wordt, binnen vier en twintig
uren de stad te verlaten. Coornhert vraagt copie van dat
vonnis. Het wordt hem niet gegeven. Nu is goede raad
duur. Hij kiest de verstandigste part ij en gaat heen.
Naar Gouda richt hij zjjne schreden. Daar durft hij een
onderkomen vragen. In, de stad, die aan Herman Herberts 1)
1) Herman Herberts, sedert 1582 predikant te Gouda, vrijzinnig
man, schrijver van eene verklaring van Romeinen 2 vs. 28.
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tot woonplaats verstrekt, waar de Magistraat vrijzinnige
leeraars de hand boven het hoofd houdt, zoekt de thans
zeven en zestig jarige Coornhert een toevluchtsoord. Hij
vindt er eene woning. Een nichtje, de dochter van eene zijner
zusters 1 ), bestiert er zUne huishouding en helpt hem de
bezwaren van den ouderdom dragen. Daar leeft Coornhert
sedert October 1588, teruggetrokken van de wereld maar
rusteloos bezig, om aan het lezend publiek de vruchten van
zijne pen aan to bieden.
Nog to Delft zijnde had hij zijn Leidstarre in druk gegeven, een boekje aan Plato ontleend, over het recht der
overheid 2).
Te Gouda verscheen zijn Naamscherm, een heftig stuk,
eene zelfverdediging, door droefheid en verontwaardiging in
de pen gegeven. Het heet Naamscherm tegen de ondaedt
tot Delft aan hem betoont 3 October 1588. Het schijnt wel"
zegt Coornhert „of Delft het oude keizerlijke woord: sic
volo, sic jubeo ,,het gelieft ons alzoo" opnieuw uit het graf
gedolven heeft! of wat vreest men? waar ziet men mij
voor aan! heul ik met 's lands vijanden ? belaag ik 's lands
v rijheid ? Ben ik niet een strijder tegen gewetensdwang!
neem ik de menschen tegen hunne overheid in! Zeg ik niet
in tegendeel, dat zij onderdanig moeten zUn ! En uit Delft,
waar ik zoo stil geleefd en mij zelden op straat vertoond
heb, word ik gebannen! is dat, omdat ik de onware Gereformeerde religie tegenspreek! heet dat: oproer! Noem dan
vrij, die lieden ook oproermakers, die de Gereformeerde re-

1) C. had twee zusters: Trijntje, getrouwd met den lakenkooper
Hendrick Kroock, opvolger in den lakenwinkel van den ouden Volekert, en Aafje, gehuwd met Paulus Kerstensz to Amsterdam.
2) Het komt niet voor in de compleete werken; de volledige titel
is : Leyd-sterre tot wel ghebieden ende wet ghehoorzamen. In een yliesprake over 1900 jaren nytyhebeeldet door een yodlyck man in Gi•leer,
nu an Nederlands rerkort.
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ligie ingevoerd hebben, want die hebben nog veel weer
beweging gemaakt. Wat bewoog de Delftsche burgemeesters mij uit hunne stad te banners? Nooit gaf eenig Hollandsch Graaf aan eenig stadsbestuur het recht, eenen mensch
zonder oorzaak aldus te bejegenen !"
Coornhert verloor intusschen uit het oog, dat hij niet tot
de Delftsche poorters behoorde en de burgemeesters van die
stad aan hem, den vreemdeling, geen antwoord schuldig waren. Ook had hij van geluk to spreken, dat men hem op
vrije voeten liet, want als de heftigste tegenstanders hunnen
zin hadden doorgedreven, dan zouden zij hem, zooals Brandt
schrijft, in eene eeuwige gevangenis op het Huis to Muiden
of elders opgesloten hebben, waar hij voor zijne al te vrijmoedige tegenspraak met verlies van zijne vrijheid zou hebben
geboet.
Te Gouda verschenen nog zeer uitvoerige en omvangrijke
geschriften. En van welken aard waren 4j? Door het bewerken van zijne Wellevenskunst had Coornhert er toe kunnen
komen, zijnen tabernakel op het gebied der oude wijsbegeerte
opteslaan en de christelijke theologie vaarwel te zeggen.
Maar neen, de Bijbel liet hem niet los. Hij moest over
bijbelsche onderwerpen schrijven en stelde zelfs een Hertspiegel 1 ) godtlycker Schrifture op vertonende een Clare, korte
ende sekere wegh om in dese werre tyden de li. Schrift vruchtbaarlyck ende veylighlyck sonder dolinghsangst te lesen.
Verscheidene menschen, zegt Coornhert, lezen de Schrift
en worden wel „wetender in 't verstand" maar niet ,, deugdelijker in de hand." Onnut is het nieuwsgierig naspeuren
van allerlei ijdele vragen, b.v. of de vrucht van den verboden
boom een appel was of een peer, of de zielen der afgestorvenen thans slapen en waar ze zich bevinden enz. Dat late

1) Zie Coornhert, I. f° 1 (ofschoon eigenlijk f o 47) en vii. geschrPven 1589.
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men rusten. Men keere liever tot zich zelven in en onder^
zoeke, of onze ziel wel waarlijk wakker en werkzaam is. Pat
bepaalt ons bU hetgeen wij kunnen weten. ,Het nedere is
veilig en heilig, maar het hoog vliegen ziet men velen bedriegen." De h. Schrift predikt den mensch de verderfelijkheid der zonde en de heilzaamheid der deugd. Zij stelt
hem, als in een klaren spiegel, leesbaar zijne eigene verkeerdheid en de heiligheid van God voor oogen.
,,Lezen zonder verstaan is verloren werk gedaan." Geleerde
verklaringen zijn voor den gewonen bijbellezer ondoelmatig.
De hoofdinhoud der Schrift valt onder ieders bereik, doch
er is kennis noodig van den staat, waarin men naar den
geest verkeert, om niet in het gebruik des Woords mis te
tasten, want zij is te vergelijken bij een apothekerswinkel
met genezende en doodbarende kruiden.
In dien trant gaat de Hertspiegel voort, het gemoedelijk
en stichtelijk gebruik des Bjjbels aan te prijzen. Het is, of
Coornhert de W ellevenskuns t, die hij eerst uit Cicero ontwikkeld heeft, thans nog eens met behulp van de getuigenissen der Schrift in het licht stelt; want ook in zijn Hertspiegel wordt alles samengevat in den levensregel : mensch,
ontwikkel uwe gaven als verstandelijk en zedelijk wezen,
zoo zal God uw hoogste goed zijn.
Eenmaal weer met theologie bezig, kon hij er zich niet
van losmaken. Wel geraakten zijne loci communes tijde1 jk op
den achtergrond, maar er was nog eene andere stof, waaraan hij zijne krachten wijden moest.
Zooals wij weten, had hij reeds in 1577 gezegd: „ik zal
zwijgen, mits de Gereformeerde predikanten geen ketters
dooden." Dat ketterdooden bleef zijn schrikbeeld. Zielsgaarne
zou h^j reeds in de Leidsche disputatie over dat vraagstuk
gesproken hebben. Het was immers allerbedroevendst, dat
de Gereformeerde leeraars in dit opzicht de leer der Roomsche kerk overnamen. Vertwjjfelden zjj dan aan de kracht
der waarheid? Kan de waarheid zich zelve niet bescher-
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men?') is het reeds zoover gekomen, dat de twee voornaamste Godgeleerden Kalvijn en Beza doctor Vuur en doctor
Zwaard, doctor Water en doctor Bast te hulp roepen en vertwijfelende aan de bescherming der alles vermogende waarheid, zich van de hulp van de vier genoemde doctoren bedienen ! 2) De Nationale Synode der Gereformeerde Kerken
in 1586 te 's Gravenhage op last van den graaf van Leicester bijeengeroepen, boezemde Coornhert ook niet veel
vertrouwen in.
De mannen, daar vergaderd, waren strenge Calvinisten
en ijverden voor ,,eendrachtigheid in de leer," met strafbepalingen tegen degenen, die afwijkende gevoelens voordroegen. Op hun standpunt te recht, want 4j achtten eene goed
geordende zelfstandige kerk in de Nederlanden wenschelijk
en begrepen, dat eene scherp geformuleerde belijdenis als
de alleen rechtliebbende moest gehandhaafd worden.
Coornhert daarentegen nam een geheel ander standpunt
in en eischte de meest mogelijke vrijheid. En nu verschij
nen in het licht — o grievende ergernis! -- zes boeken
Politicorum sine civilis doctrinae van professor Justus Lipsius (Lugd. Bat. Plantin. 1589) en schrijven openlijk het
ketterdooden als een maatregel van verstandige regeeringskunst voor! Hoe, professor Lipsius te Leiden, beroemd als
kenner der historian, welsprekend uitlegger der Romeinsche
oudheden, leert in dat boek, dat er slechts een godsdienst
in het land mag onderhouden worden! Hij schr^jft: ,,tegen den
godsdienst wordt misdaan openbaarlijk, als men van God en
den aangenomen godsdienst kwa1 jk gevoelt en anderen tot
die gevoelens overhaalt; heimelijk als men alleen voor zich
1) In zijn Theriakel tegen de Delftsche predikanten nit den jare 1583
zegt hij : och, of gij lieden kondt bewijzen dat de Gereformeerde de
eenig ware kerk is, dan zoudt gij mij het stilzwijgen opleggen ! . .
maar dat kunt gij niet. Coornh. II. f° 252.
2) Zie Consistorie van het niet hanteeren des Nachtmaals. Coornhert I. f° 353 tot 365.
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zelven kwalijk gevoelt. Die openbare aanvallen van den godsdienst moeten gestraft worden. Uoedertierenheid worde niet
gebruikt. Brand en snijd, opdat liever eenig deel dan het
geheele lichaam verderve."
Neen, denkt Coornhert, dat gaat te ver! Dat is niet de
leer, die in de vrijgestreden Nederlanden mag gepredikt
worden! En, al is hij een oud, al is hij een wetenschappelijk
gebrekkig gevormd man, professor Lipsius daarentegen een
krachtvol geleerde van naam, hij zal tegen hem optreden
en de vrijheid der conscientie in bescherming nemen. Hij
schrijft hem eenen brief, gedagteekend 28 Maart 1590 en
vraagt: 1 ) ,,wat hebt gij bedoeld, heer professor, gij schrijft
niet duidelijk ! helpt gij de pas aan het licht gebrachte
vrijheid in geloofszaken weer bedelven om de oude moordvuren weer te ontdelven!" Professor Lipsius antwoordt:
mijne bedoeling is deze: in het openbaar moet de godsdienst
niet aangevailen worden. Wat iemand voor zich zelven gelooft, moet hU voor zich zelven weten: hij staat of valt
zijnen eigenen heer. Coornhert schrijft uitvoeriger en betoogt,
dat de religie niet met vuur en zwaard te beschermen is.
Hij bezigt tot bewijs van deze stelling de bekende gronden:
„wie beslist, wat de ware religie is; wie weet of er niet
waarlijk vrome menschen onder de ketters zijn: is de Heer
Jezus, zijn zijne apostelen niet als ketters verworpen; sticht
bet dooden van ketters geen onrust, wordt het geen conscienti edwang ?"
Lipsius antwoordt: ,,gij wilt van mij weten, wat de ware
religie is. Ik laat deze vraag onbeantwoord. GJ schrikt
voor de woorden: brand en snijd af. Die klinken hard, ja.
maar lees de nadere ontwikkeling van een en antler in mUn
boek, en gij zult er anders over denken. Waarom neemt
gij aanstonds zulk een scherpen toon tegen mij aan. Ik
1) Deze briefwisseling gaat vooraf aan Coornherts Proces van 't
ketterdooden. Coornhert II. f° 50 en vii.
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verm^jd liever twistgeschrijf." Coornhert maakt de opmerking, dat Lipsius den verkeerden weg inslaat, om ons land
tot welvaart te brengen. Godsdienstdwang is lands bederf,
en nadat hU ook nog met eenige vrienden over deze zaak
van gedachten gewisseld had, stand eindelijk zijn besluit
vast, in een breedvoerig geschrift de gevaarlijke strekking
van professor Lipsius' woorden aantetoonen, en een Proces
tegen het ketterdooden en den Conscientiedwang te voeren.
Het eerste of politieke deel van dat geschrift is rechtstreeks tegen Lipsius gericht en laat hem als eischer uit
naam van den vorst des lands optreden, om zijn : brand en
sn id af te verdedigen, terwijl Coornhert als verweerder uit
naam des yolks dezen eisch bestrijdt. Wij volgen de kronkelpaden van de lange disputatie niet, maar bepalen ons
tot de bloote opgave van den inhoud 1 ). De schrijver betoogt,
dat het gevaarlijk is zich te laten leiden door een professor,
die zelf de Evangelische waarheid niet kent. Gevaarlijk is
het, zoo iemand te volgen, die leert, dat men bij het oude
blijven moet. Immers dan worden de Staten dezer landen
gebrandmerkt als oproerlingen, rebellen en doodschuldige
vijanden van den wettigen vorst en hunne zaak is met een
pennestreek veroordeeld. Hoezeer zou zulks den vijanden
van onzen Staat ten goede komen, en de oprechte vrienden
van het vaderland ternederslaan. Maar kan de professor, die
zulk eene leer predikt, geduld worden aan de hoogesehool te
Leiden? daar op landskosten de jongelingschap onderwijzen,
en mogen de Staten dat toestaan ? wat zal Frankrijk wel
zeggen, als het dat boek van professor Lipsius leest ? Het
zal zeggen, dat men in de Nederlanden op den duur slechts
een godsdienst wil gedoogen en er dus voor alle andersdenkenden niet veel te hopen overblijft.
Met eene opdracht aan de stedelijke overheid van Leiden
1) Zie Coornhert II. fo 44-99. In 1592 verseheen te Gouda eene
verkorting van het werk in het Latijn: epitome processus etc.
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zond Coornhert dit lijvig boek4eel de wereld in, terwijl hij
exemplaren er van liet aanbieden aan de burgemeesters,
schepenen en raden van andere Hollandsche steden, vergezeld van eigenhandige brieven, waarin hij de beteekenis van
4jn strijdschrift in het licht stelt. Die opdracht was evenwel alles behalve welkom aan de magistraten van Leiden
en bij openbare publicatie 18 October 1590 lieten zij verklaren, dat zij de dedicatee van het boek niet aannamen,
vermits hun daarmede noch eer noch dienst was bewezen.
Het is to begrijpen, dat zij zich geen partij tegenover hunnen
stadgenoot wilden stellen, wiens groote geleerdheid de roem
van Leiden was. Voor het overige mochten zij wel lijden,
dat de burger^j het boek van Coornhert in handers nam en
las, althans zoolang het van wege de hooge overheid niet
verboden werd, maar zij drongen er tevens op aan, dat men
ook het boek zou bestudeeren, dat Lipsius tegen het fameuse libel van Coornhert geschreven had 1).
Ondertusschen had Coornliert 4jn .Proces tegen het ketterdooden en den conscientiedwang niet bij een deel gelaten,
maar als supplement daaraan toegevoegd eene bestrijding
van Pamelius, eenen Antwerpschen kanunnik, die de religionibus diversis non admittendis (Antv. Plant. 1589) in
denzelfden geest als Lipsius, geschreven had. Vervolgens
zette Coornhert zich opnieuw aan den arbeid en maakte
het tweede deel van zijn Proces gereed, :dat hij het Kerckelycke noemde. Het is gericht tegen Beza's traite de t'autorite
du Magistrat et la punition des heretiques, fait en Latin par
Theodore de Beza 1560, en laat Wolfaart Bisschop, als
advocaat van Beza, optreden tegen Coornhert, die zonder
advocaat zijne zaak bepleit. Een en ander beslaat 59 folio
paginas 2).
1) Dat tegenschrift heette: Van de eenige Religie tegerc den tegendoor Lipsius.
2) Coornhert, II. fo 114 tot 172.

spreker,
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Dit uitgebreide stuk is aan de magistraten van Gouda
opgedragen. Zij schijnen niet, zooals die van Leiden, bezwaar
gemaakt te hebben, de hulde van den schrijver aan te nemen.
Het boek heet: Kerckelyck Proces en beziet de zaak juist
niet uit het oogpunt van de Gereformeerde kerk maar uit
het theologisch standpunt van Coornhert. Uit dat standpunt
toch liet zich tegen ketterdooden en conscientiedwang
menig krachtig woord zeggen. Reeds bij het bepalen van
hetgeen eigenlijk een ketter is, gold terecht, al was zij niet
nieuw, de opmerking, dat daartoe eerst moet uitgemaakt
worden, wat eigenlijk de ware leer is, want het gaat niet
aan, de Gereformeerde leer met uitsluiting van alle andere
belijdenissen als de eenig ware voortestellen.
Er is op het gebied van de leer geene volstrekte zekerheid
te verkrijgen. Wat dan wel te denken van Kalvijn, die een
Servetus om afwijkende gevoelens op den brandstapel bracht!
Ja maar" werpt de advocaat van Beza op folio 116 tegen
als Servetus slechts een enkel teeken van onderdanigheid
gegeven had, dan zou hij niet levend verbrand zijn."
,,Gij noemt dat teekenen van onderdanigheid geven zegt Coornhert — ilk zou het teekenen van onstandvastigheid noemen. Laat ons liever erkennen, dat Servetus zich
zelf gelijk gebleven is." ,,Rij leerde zaken, str^jdig met de
Schrift" — hervat de ander — y en zocht eigen lust en eigen
voordeel."
C o o r n h e r t. Blijkt dat ergens uit? nit Servetus' eigen
mond of heeft Kalvijn het uit Servetus' geschriften aangewezen ?
Advocaat van Beza. Neen.
C o o r n h e r t. Wist Kalvijn, wat Servetus in zijn hart
verborgen hield ?
A d v o c a a t v a n B e z a. Wat zou h^j ! God alleen weet,
wat in iemands hart schuilt.
C o o r n h e r t. Welnu, waar z^jn dan de gronden, waarop
het doodvonnis steunt! Maar het grog met Servetus, als
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met alle kettergericht. De kettermeester is rechter en
partij in zijne eigene zaak. Doch — en ziedaar de zwarigheid — wie zal rechter moeten zijn in geloofszaken? Zou
het niet het best zijn, de beslissing over de leer aan het
lot over te laten? Het lot wordt in den schoot geworpen,
maar het beleid daarvan is bij den .leer. Het lot besliste
in Josua's en in Saul's dagen. Waarom nu ook niet?
A d v o c a a t v a n B e z a. 0, dat mocht onder Mozes'
bedeeling, maar niet onder ons.
C o o r n h e r t. Zoo. En gij zoekt uit Mozes' wetten of
te leiden het bevel tot ketterdooden. Laat ons dan ook
maar uit het Oude Testament afleiden, dat het lot mag
beslissen. De apostelen beslisten ook wel door het lot, wie
in Judas' plaats zou komen.
A d v o c a a t v a n B e z a. 't Is ons niet bevolen, dat
voorbeeld na te volgen.
C o o r n h e r t. Hoe willekeurig gaat gij met de Schrift
te werk! Weet gij dan een ander middel, om de ware leer
te leeren kennen ?
A d v o c a a t v a n B e z a. Althans niet het lot. Wij
Gereformeerden zouden ons liever met paarden vaneen
laten scheuren, dan Gods Kerk aan de beslissing van het
lot te onderwerpen.
C o o r n h e r t. Nu — dan moet g^j ook afwijkende gevoelens naast u dulden.
A d v o c a a t - v a n B e z a. Als de duivel schuilt in de
kerk, kan de kerk niet welvaren.
C o o r n h e r t. Als hij schuilt, dan is hij niet te vinden ;
hoe zult gij hem dan ontdekken ! hoe zijne dienaars straffen !
moogt gij in den blinde straffen ?
A d v o c a a t v a n B e z a. Paulus strafte Hymenaeus en
Philetus; dat waren ketters. (Zie 2 Tim. 2 vs. 17.)
C o o r n h e r t. Paulus leverde hen aan den Satan over,
om hen tot inkeer te brengen. Dat is iets anders dan hen
lichamelijk te dooden.
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A d v o c a a t v a n B e z a. Straf inoet opgelegd worden.
C o o r n h e r t. De wet van Christus is, de verloren
schapen te zoeken, niet ze te dooden.
A d v o c a a t v a n B e z a. Gij zult kerkroovers en vadermoorders dooden. W aarom dan niet ketters ?
C o o r n h e r t. Straf ketters naar de wet van Christus
en moordenaars naar de wet van Mozes.
A d v o c a a t v a n B e z a. Maar de kerk heeft bescherming noodig door den arm der wereldlijke vorsten.
C o o r n h e r t. 0 dat gebrek aan vertrouwen ! God gebiedt zUne gemeente, op Hem te vertrouwen. Hij zal haar
bijstand zijn.
Als van zelf zijn wij verder gegaan in de mededeeling
van het Proces van het ketterdooden, dan wij ons hadden
voorgesteld. Het zij eene proef van de manier, waarop
dat geschrift is ingericht. Het is overtuigend en licht de
zaak van alle zijden toe. Het klinkt als trompetgeschal,
dienstig om de harten te doordringen met de gedachte:
gU ketters van gisteren moogt niet de kettermeesters van
heden zijn.
Groote voldoening voor Coornhert, dat vele Nederlanders
den of keen van conscientiedwang, als vrucht van de gezette
jezing zijner schriften, in hunne ziel geprent hebben. Of,
zal men zeggen : dat was geene vrucht, door Coornhert
gekweekt ! die vrucht groeide destijds overal van zelf. Dat
zou men verwacht hebben, ja; maar het was niet alzoo.
De 1alvinisten, die ten gevolge van conscientiedwang zooveel geleden hadden, zou men hebben aangezien voor menschen, die allereerst voor vrij heid ijverden. Voor vrijheid ?
Voor de vrijheid van hunne eigene kerk als van de alleen
,,de waarheid" leerende! Ja, dien weg uit, Bingen velen
onnadenkend met de vurige ijveraars mede ! Een man als
Coornhert was er noodig, om de blindelings voorthollenden
tot de orde te roepen. En hij deed het, onvermoeid, jaren
achtereen. Wij denken bij het doorbladeren van al die
9
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Heine en groote verhandelingen, die alien op hetzelfde
nederkomen : had hij het niet met minder kunnen doen?
Neen, voor zijne tijdgenooten is het niet te veel geweest.
Zij hadden eene doordringende roepstem noodig. Zij moesten
telkens opnieuw door Coornhert als door een profeet 1)
gewezen worden op den jammerlijken toestand, waarin Kalvinistische heerschzucht en onverdraagzaamheid het land
zou kunnen brengen. En velen hunner openden de oogen
en zagen het dreigend gevaar.Lij gaven Coornhert gelijk
en schaarden zich om hem heen. Met heiligen ernst namen
zij zich voor, verdraagzaam jegens andersdenken den to zijn
en bet geweten van den naaste als een ontoegankelijk heiligdom ten alien tijde te ontzien en te eerbiedigen.

14.

LAATSTE WERKZAAMHEID, ZIEKTE EN ROOD.

Had Coornhert in 1588 de pen nog eens opgevat, om in
zijn Naamscherm zijne vijanden nit te dagen, het was of
de oude lust tot disputeeren zich met nieuwe kracht van
zijne ziel had meester gemaakt. In Aug. 1589 was er eene
Synode der Gereformeerde Kerken te Gouda bijeen en
Coornhert dient een verzoekschrift in, of het hem vergund
worde, de eigenlijk nog onvoleindigde disputatie met de
predikanten Cornelisz en Donteclock voort te zetten.
Wonderlijke gedachte van den ouden man ! hoe kon hij
van eene Synode der Gereformeerden verwachten, dat zij
hem, den Libertijn, den man, die in het kerkelijke nergens
thuis behoorde, zou te woord staan! En dan nog wel eene
theologische disputatie met twee achtbare predikanten! Het

1) Zie Coornherts Leven door den ongenoemden, Coornhert I. fo 5,
waar Coornhert gezegd wordt door profetisehen geest gedreven
gewaarschuwd te hebben.
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spra y van zeif, dat zulk een verzoekschrift onbeantwoord
moest blijven 1).
Maar al mocht hij dan niet spreken, hij zou ten minste
schrijven en in den loop van dit en het volgend jaar een
zeer groot theologisch geschrift voltooien over de praedestinatie.
Niet minder dan 774 paginas in de octavo-editie beslaat
dit boekwerk, waarvan de volledige titel luidt: van de Praedestinatie, verkiezinghe ende verwerpinghe Godes. Ontwarringhe, nu nut ende nodigh, om de valsche en4e argherlycke
leringhe, die in desen gheleert Wert by leraars deter tgden,
streckende tot wanhoop van vele goedhartighe ende valsehe
veyheydt veler verwaande menschen, elck een tot waarschouwinghe gheschreven.
Een lange titel van een lang boek, maar voor den toenmaligen tijd niet te lang, ook al weer een veel gelezen
boek, dat later bij gedeelten is herdrukt geworden. Dat
lange boek vomit het waardig slot van de vele strUdschriften, sedert 1572 verschenen. 2) Coornhert haalt in de voorrede de belangrijkste zijner vroegere strijdschriften aan Zij
zijn deze: van de toelatinghe in 1572, van de erfzonde in
1580 en van het lketterdooden in 1589.
» En welke vrucht" vraagt hij in die voorrede, ,,levert al
deze theologische strijd voor mU op.? Men noemt mij ter
wille van die geschriften een onzinnig, rust verstorend,
twistzoekend mensch. Maar zal deze schimptaal mij afschrikken? Zal ik nalaten, mijnen naaste nut aan te brengen !
iNeen, dat leert de liefde mij niet." Hij bedoelt de liefde,
die op haar tijd hard kan zijn en kastijding toedient, want
streng is de toon, dien hij aanslaat en duchtig zUn de
slagen, die hij op het stelsel van Kalvijn doet nederdalen.
1) Het heet : Remonstrantie aan 't Synodus ter Gouwe, zie Coornh ert III. f° 461.
2) Men zie de Praedestinatie : Coornhert III. fo 171. Eene verkorte
uitgaaf verseheen to Gouda in 1590.
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Twaalf bedenkingen brengt h^j in even zooveel hoofdstukken van zijne Praedestinatie ter sprake. Als proeve van
zijn betoog deelen wij iets van het eerste hoofdstuk mede.
Het behandelt de vraag, of het schriftmatig is, te s zeggen,
dat God Zijne eer stelt in de eeuwige verdoemenis van eenige
menschen?
Wij treffen hier ook den vorm van eene samenspraak aan.
C o o r n h e r t. Zou het noodig zUn over praedestinatie to
handelen :a
G e r e f o r m e e r d e. Volgens Kalvijn Instit. III. 23,13
moet ieder deze leer kennen.
C o o r n h e r t. Ja, de Heformatoren willen dat zoo, maar
in de h. Schrift staat deze leer niet uitgedrukt, ook niet
in de 12 Artikelen. Zij is ook waarlijk geen onderwerp, dat
de menschen verbeteren zal.
G e r e f o r m e e r d e. Hubertus Sturmius zegt: het is
het fondament der zaligheid.
C o o r n h e r t. Neen, dat zegt de h. Schrift niet. Hoe
zou zoo'n duistere leer stichting aanbrengen !

G e r e f o r m e e r d e. Volgens Kalvijn moet ieder mensch
deze leer eerbiedigen. Zij is dat eeuwig, onveranderlijk voornemen Gods, om sommigen nit genade ten leven uit te
kiezen en anderen tot den eeuwigen dood to verwijzen, en
dat tot Gods glorie. Wat hebt gij daartegen ?
C o o r n h e r t. Ik neem aan, dat God het voornemen
heeft, om menschen ten eeuwigen ]even te verkiezen, maar
niet, dat Hij menschen tot den eeuwigen dood bestemt.
Zoo kwaad zouden menschelijke ouders niet kunnen zijn,
laat staan — God!
G e r e f o r m e e r d e. Gods naam moet volgens Kalvjjn
daardoor verheerlijkt worden.
C o o r n h e r t. Niet volgens de Schrift.
G e r e f o r m e e r d e. Niet! En Spreuk. 16 : 4 staat:
de Heer heeft alle dingen gemaakt om zijn zelfs wil, ook
den goddelooze ten kwaden dage.
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C o o r n h e r t. Gij weet, dat deze spreuk door anderen
anders wordt vertaald, maar ook naar de gewone opvatting
zeg ik met Kalvijn, dat niemand daaruit mag afleiden, dat
God de goddeloozen als goddeloos heeft gesehapen ; want
zij zijn nit den Duivel.
G e r e f o r m e e r d e. En Romeinen 9 vs. 17 want de
Schrift zegt tot Farao: tot dit zelve heb 1k u verwekt,
opdat 1k in u mijne kracht bewjjzen zou en mjjn naam verkondigd worde op de gansche aarde." Bewijst dat niet, dat
God een deel der mensehen tot de eeuwige verdoemenis geschapen heeft?
C o o r n h e r t. Leid niet te veel nit dat woord af. 1k
lees er niets anders in dan Gods invloed op Farao.
G e r e f o r m e e r d e. Hoor dan vers 22: of God willende Zijn toorn bewijzen en Zijn macht bekend maken, met
veel lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns
tot het verderf toebereid."
C o o r n h e r t. Maar is het niet eene armzalige redeneering, dat God de goddeloozen zou scheppen ter verdoemenis, om daarmede Z^jn naam te verheerlijken ? al strekt
de straf der goddeloozen tot openbaring van Gods gerech.
tigheid, dat is Loch het doel van de schepping niet.
G e r e f o r m e e r d e. Ja, maar de apostel zegt het.
C o o r n h e r t. God had de vaten niet vaten des verderfs gemaakt; zij hadden zich zelven zoo gemaakt.
G e r e f o r m e e r d e. Lees Ursinus eens daarover.
C o o r n h e r t. Ja, dat is we! mogelijk. Wat vind ik in
die theologische werken anders dan die onheilige voorstellingen, die gijlieden aangaande God geeft.
G e r e f o r m e e r d e. God behoort boven alles Zjjne eer
te zoeken, meer dan de zaligheid Zijner schepselen.
C o o r n h e r t. 1k denk er anders over. De liefde zoekt
zich zelve niet, maar wat des anderen is. Zou God de zaligheid zijner schepselen niet boven alles zoeken ?
G e r e f o r m e e r de. Dat is mensche1 jke redeneering.

134
C o o r n h e r t. En waartoe, denkt gij, is alles geschapen ?
G e r e f o r m e e r d e. Ik denk : tot grootmaking van
Gods eer.
C o o r n h e r t. Die eer behoeft niet grootgemaakt te
worden. De gansche schepping is er vol van.
G e r e f o r m e e r d e. God kan Zijne eer Loch bij den
mensch verhoogen.
C o o r n h e r t. Ontbreekt daar jets aan ? Neen, maar
Zijne liefde in het behoud van menschen is het einddoel
van alles. Dat hebben Irenaeus, Augustinus en andere
leeraars reeds ingezien.
G e r e f o r m e e r d e. Denkt gij dan, dat God niemand
ten verderve gesch apen heeft !
C o o r n h e r t. God heeft Zijn Zoon niet gezonden, opdat
Hij cle wereld veroordeelen maar behouden zou.
Op soortgelijke wijze worden de overige bedenkingen 1)
tegen de leer der Predestinatie ontwikkeld, om eindelijk in
den doolhof der waangeleerden saamgevat te worden. De
lezer aanschouwt daar, tot welke lastering van God en van
Gods Zoon de leer der praedestinatie de menschen leidt.
Daar vooral is Coornhert in zijne voile kracht. Van alle
Wen licht hU zUn gevoelen toe. Met grooten nadruk bestrijdt hij de meening der tegenpartij. Ten slotte vergelijkt
hij den God der Christenen met dien der kalviniaansche
Praedestinatoren. Wat van den God der Christenen getuigd
wordt, is met bUbelteksten bevestigd, al wat daarentegen
van den God der Praedestinatoren getuigd wordt, door
uitspraken van Kalvijn en anderen toegelicht.
De kritiek, door Coornhert geoefend, heeft bet stelsel
1) Deze bedenkingen zijn : Heeft de overtreding van Adam de
kracht, om al zijne nakomelingen onder het vonnis der eeuwige
verdoemenis te brengen? Komt bij God 's menschen doen en laten
niet in aanmerking bij het bepalen van hun eeuwig lot ? hangt het
zalig worden eenig en alleen of van de goddelijke voorbeschikking?
s des mensehen zonde niet de eerste oorzaak enz.
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van Kalvijn niet omvergeworpen maar toch grooten indruk
gemaakt op velen zUner tijdgenooten en den wasdom van
de Remonstrantsche richting in de theologisehe wer gild krachtig ire de hand gewerkt. Men hoore Bens, wat professor
Trigland schrijft in zijne Kerkelijke Geschiedenis bl. 714.
Coornhert legt op de leer der praedestinatie zoovele schrikkelijke en gruwelijke besehuldigingen, dat eenen mensch,
die ze leest of hoort, het hart in het lijf moet omkeeren, de
ziel ten uiterste verschrikt en benauwd worden en van benauwdheid de haren to berge rijzen. Ja, de duivel zelf zou
geen gruwelijker lasteringen uit den afgrond der helle kunnen voortbrengen." Er moet dus volgens de meening van
professor Trigland nog al jets in dat boek van Coornhert
staan, dat niet gemakkelijk to wederleggen is.
Niet zoozeer nit het oogpunt van schoolsche geleerdheid
was die bestrijding van de leer der praedestinatie merkwaardig, maar als populair wetenschappe1 jk geschrift. Coornhert had daarin uitgesproken, wat bewust of onbewust
leefde in veler geest. Mensehen, die metx oordeel des onderscheids niet enkel Kalvijn maar ook den Bijbel lazen,
gevoelden, dat er toch een andere geest nit dat boek der
boeken dan uit vele stellingen van den Geneefschen Reformator sprak. Zij juichten Coornhert toe, die onvermoeid
op zulke uitspraken des Bijbels opmerkzaam maakte, als
bU Kalvijn niet krachtig op den voorgrond treden. Zulke
zelfstandig nadenkende en onderzoeklievende lezers begrepen
wel, dat men uitgaande van de Souvereiniteit Gods met
ijzeren noodzake1 jkheid tot Kalvijns gevolgtrekkingen komen
moest, maar zij vonden toch ook, dat Coornhert als een
verstandig man daartegen redeneerde en de liefde Gods
als grondgedachte van het Christendom vasthield. En daar
hij altijd weer een nieuw opstel van dezelfde strekking
gereed had, sloten zij zich met toenemend vertrouwen bij
ne zienswijze aan. Ofschoon zelf buiten de kerk staande^
word hij toch de leermeester van velen daar binnen.
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Zooveel rustelooze werkzaamheid had intussehen de krachten van den achtenzestigjarige gesloopt. hi geraakte aan
het kwijnen. Er was sedert den dood van zUne goede
huisvrouw zooveel schaduw op zijn eenzaam pad. RU bleef
zich te Gouda een vreemdeling gevoelen. Gedurig sukkelen
matte hem af. RU naderde zUn levenseinde. Toch k6n hij
nog niet rusten. Neen, dat tegenschrift van den hoogleeraar
Lipsius tegen zijn Proces van het ketterdooden moest beantwoord worden. Voor zoover de ontzinkende krachten
hem toelieten, stelde hU nog het een en ander op schrift,
dat tot wederlegging zou kunnen dienen. Het is echter
door hem zelven niet voltooid, want de dood kwarn en
rukte den rusteloos werkzamen man de zoo ijverig gebruikte
schrijfpen uit de hand 1).
Voor zijn verscheiden heeft Coornhert nog geweten, wat
er met Lipsius gebeurd was. Men zeide, dat hU tot herstel van gezondheid naar het bad te Spa vertrokken was
maar het bleek later, dat hij tot de Roomsche kerk was
overgegaan en een hoogleeraarsambt te Leuven had aan-v aard. Het was den hooggevoelenden geleerde weinig naar
den zin geweest door eenen man als Coornhert, die eigenlijk niet tot den kring der wetenschappelijk gevormde lieden
behoorde, terecht gewezen te worden. Indien het aan hem
gestaan had, hij zou lien vrijmoedigen burger met boete
of gevangenis gestraft en hem voorts het zwijgen opgelegd
hebben. Nu hU daartoe buiten machte was, meende hij
het vrijheidlievend Holland te moeten verlaten om elders
eene leeraarsplaats in te nemen, waar hU voor dergelijk tegenspreken meer beveiligd was.
Coornhert bleef onder de smarten en benauwdheden van
1) Dit laatste werk heet Verantwoordingh ende wederleggingli
teghen Lipsii Proees. Coornhert III. fo 479. Zijne erfgenamen lieten
het in liet Latijn vertalen en uitgeven. zooals Brandt verhaalt I.
767, en Bor, Ned. Oorl. III. 540.
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zijne ziekte in eene onderworpene en gelatene stemming.
Wel hadden vijandig gezinde mensehen het gerucht uitgestrooid, dat hij ongeduldig was, maar op verzoek van de
nicht, die zijne huishouding bestuurde, heeft zijn 1 jfarts
mr Boudewijn Ronse, doctor in de medicijnen, getuigd, dat
hij een stille, bescheidene zieke was, steeds op God vertrouwende. Datzelfde getuigden ook acht brave lieden,
die hem dagelijks waren komen bezoeken en die ook bU
hem gewaakt hadden. Zij waren over hem verwonderd
geweest. Zelden hadden zij eenen stervende zoo helder van
geest gezien, ofschoon het spreken hem eindeljjk zeer lnoeie=
lijk gevallen was.
Cornelisz Willemsz, openbaar n otaris te Gouda en secretaris van de Weeskamer aldaar, verklaart, hem twee dagen
voor zijnen dood 's middags omstreeks vijf uur aangetroffen
te hebben, gekleed, zittende op het voeteinde van zijn koetsbeddeke, aan de eene zijde van den haard, met kussens
ondersteund. Toen had Coornhert nog druk met hem gesproken en onder anderen gezegd : „Ik heb van God eene
ziel ontvangen. Die behoort Hem toe. Indien ik die bezit
als mijn eigen, zoo doe ik kwalijk, maar bezitte ik die als
Gods eigendom, zoo doe ik recht. Het is mijn eigendom
niet. God kan Naar verwerpen of behouden, zoo bet Hem
behaagt. Ik heb geen klagen maar God is goed. Hij doet
niet dan goed en zal mitsdien zijn goed schepsel niet verderven."
Deze woorden zijn karakteristiek. Ms in het aangezicht
des doods blijft hij bij al wat hij geleerd en gepredikt
heeft. Het is of hij aan den notaris Willemsz heeft willen
zeggen: als de Delftsche predikanten Cornelisz en Donteclock of de Leidsche professor Saravia naar mij vragen en
verlangen te weten, hoe ik gestorven ben, zeg hun dan,
dat ik niets terugneem, van al wat ik tegen den Catechismus
en tegen Beza en Kalvijn heb ingebracht. Ik beef niet
voor het vonnis der verdoemenis. Ik heb mijn leven wel-
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hesteed en Beef mij vertrouwend aan God den Heer over.
Op den 29 8n October 1590 is h}j bij zUn voile verstand
oritslapen. Het was de begeerte van den stervende, dat
zijn 1}jk noch naar Amsterdam noch naar Haarlem vervoerd
maar to Gouda zou begraven worden. Daar is het in de
Sint Janskerk voor het koor ter g arde besteld. Daar ligt
de grafsteen tot op dezen dag. Zijn vriend Hendrick Laurensz Spieghel heeft het volgend grafschrift daarop laten
beitelen.
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Belangrijk voor de kennis van Coornhert's vorming als
mensch is de bijzonderheid, ons aangaande zijne ouders vermeld. Van zijnen vader wordt verhaald 1 ), dat hij nog in de
fleur des levens uit zijne taken ging, zeggende : „ik ben rUk
genoeg, ik begeer verder geen schatten." Zeide hij zulks,
omdat hij reeds schatrijk geworden was P HU was een welgesteld burger, maar kon toch niet in het bezit van groote
rijkdommen roemen. Was het dan, omdat hij er van hield,
zich als een zondexling voor te doen? Dat lag stellig niet
in zijne geaardheid. Neen, hij was een man, die neiging had
tot peinzen en philosopheeren. ,,Haar," zeide zijne huisvrouw,
,,wij moeten voor de kinderen zorgen." „Voor de kinderen,"
hernam hij, juist om hunnentwil ga ik nit mijne zaken,
want het is niet wenschelijk, aan de kinderen schatten na
te laten. Laten zij eerlijke, en naarstige burgers worden, liever dan rijke lediggangers." „Gij moet het weten," was het
antwoord, ,,maar ik blijf voor de geldelijke belangen van
1) Coornhert I. fo 1. van het Levensbericht.
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onze kinderen zorgen." Van dien tijd of bleef zijne vrouw
den lakenwinkel voortzetten, zij alleen.
Voorwaar eene kloeke vrouw, die aid us haren eigen weg
durfde gaan, en al beoordeelen wij voor het overige hare
handelwijze niet, wij zien er toch een teeken in van een
onafhankelijk karakter.
Pat karakter heeft Dirck Volckertszoon Coornhert van zijne
moeder geerfd, want wat blinkt in geheel zUne levensgeschiedenis een fier verlangen naar onafhankelijkheid nit.
Toen het eom het bezit van zijne Neeltje te doen was, getroostte hij zich het gemis van zijn ouderlijk erfdeel en
ging hij in dienst van den Heer van Brederode. Liever verrichtte hij onder vreemden een moeitevollen arbeid, dan dat
hij zich lief dwingen, van het meisje zijner keuze afstand
te doen. En hij heeft levenslang moeten arbeiden, om in
zijne dagelijksche behoeften en in die van zijn gezin te
voorzien. De eerste jaren van zUn huwelijksleven was het
hoofdzakelijk de graveerstift, die hem brood verschafte, de
latere jaren het stedelijk secretariaat en het notarisambt.
Met gemoedelijke trouw was hij daarin bezig tot aan 4jn
levenseinde toe, altijd met het doe] voor oogen, zUn eigen
verdiend brood te eten en een eerlijk, rechtschapen burger
to zijn.
En gelijk hU onafhankelijk heeft zoeken te blijven in geldelijke aangelegenheden, zoo ook in zijne godsdienstige en
kerkelijke beschouwingen. Vandaar zijn besluit, om nog op
zijn dertigste jaar Latijn te gaan leeren. Hij begreep, dat
hij zich zulk eene inspanning moest getroosten, om een
zelfstandig inzicht in geloofszaken te verkrijgen, en als een
geharnast ridder in den godgeleerden kampstrijd op te
treden. Had hij van jongs of eene geleerde opvoeding genoten, dan zou dat niet zoo moeilUk zijn geweest, maar nu
hij, als zoon van den Amsterdamschen lakenkooper in zijne
jeugd slechts het onderwijs genoten had, dat aan knapen
van zijn stand gegeven werd, schoot hem niet anders over
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dan zich op volwassen leeftijd de kennis van de taal der
geleerden eigen to maken. En zijne inspanning werd met den
besten uitslag bekroond. Dat getuigen zijne in druk gegeven
vertalingen van oude schrijvers, dat getuigen de theologische geschriften, door hem opgesteld, dat getuigen inzonderheid de openbare disputaties, die hU gehouden heeft.
Coornhert was zonder academische opleiding een man geworden, die tegen de toongevers van die dagen zijne stem
durfde verheffen en door hen gehoord moest worden. Kwam
het er op aan, de eens uitgesproken gevoelens to verdedigen,
dan deed hij het zoo krachtig en waardig, dat de onpartijdige toehoorders er een loffelijk getuigenis van moesten geven. Daar staat hU in de acade mische gehoorzaal to Leiden
tegenover twee geleerde en welbespraakte predikanten. Hij
wenscht to handelen over de praedestinatie, de justit'icatie
en het ketterdooden, want op deze onderwerpen heeft hij zich
voorbereid en van dezen redetwist durft hU jets goeds verwachten. Maar de Staten zijn van meening, dat er over de
kenmerken der ware zichtbare Kerk gedisputeerd moet worden. Het zij zoo: Coornhert gehoorzaamt aan den wil der
overheid. Hij disputeert met de twee predikanten over het
aangegeven onderwerp en hU doet het als iemand, die zich
op dat gebied geheel thuis gevoelt en aan de welgewapende
tegenpartij met waardigheid het hoofd kan bieden.
Terzelfder tijd neemt hij zich voor, als God hem het leyen spaart, de onderwerpen, waarover thans het stilzwijgen
opgelegd is, bij de eerstvolgende gelegenheid in het openbaar to behandelen. Aan het bestrijden van de leer der
praedestinatie, der justificatie en van het ketterdooden is in
zijn oog het allermeest gelegen. Hij acht het 4jne roeping,
de oogen to openen voor het gevaar dat aan het prediken
en bel^jden van deze leerstellingen verbonden is. Of ook de
Staten hem van dat voornemen wenschen of to brengen, hij
volgt zijne eigene overtuiging, en inderdaad, vjjf jaren later
houdt hij to 's Gravenhage de disputatie over den Catechismus
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met professor Saravia. In 1589 verschijnen naar aanleiding
van een geschrift van professor Lipsius de twee boeken over
het ketterdooden en kort daarna ziet zijn groot en degelijk
werk over de praedestinatie het licht.
flat alles doet de man, die geene academische opleiding
genoten had! welk een bewustzijn moet hij gehad hebben
van eigen kracht, welk een innerlUken drang om zijne stem
te verheffen en zioh door God te laten gebruiken tot willig breekijzer van den moorder1 jken kerker der conscientie."
En toch als die man in handen van de Inquisitie gevallen
en ter flood veroordeeld ware, hij zou noode den brandstapel
beklommen zUn. Dat heldhaftige, dat den mensch als boven
zich zelven verheft, hem het tijdelijk leven in de waagschaal
doet stellen, om voor een grootsch denkbeeld alles ten offer
te brengen, kende hU niet. BU al zijn vurigen ijver om de
Gereformeerde predikanten te bestoken en getuigenis af te
leggen tegen den veldwinnenden geest van onverdraagzaamheid, was hij op zijn tUd een zeer bedaard en voorzichtig
man. Pat toonde hij in het merkwaardig jaar van de Hagepreeken en den Beeldenstorm. Wie zich ook door de destijds heerschende geestdrift liet medeslepen, Coornhert trad
behoedzaam terug. Toen hU desniettemin, als medeplichtig
aan de beroerten, van zUne vrijheid beroofd wera, wachtte
hij den uitslag van het reçhtsgeding niet af maar greep
gretig de gelegenheid aan, om het land te ontwijken. Dat
deed hij opnieuw, Coen hij in 1572 van de wraakzucht der
Geuzen veel kwaads had te vreezen.
Het zijn alles behalve heldhaftige oogenblikken in het
leven van Coornhert, en wij zijn geneigd te vragen, hoe is
zulk eene kleinmoedigheid te rij men met zijn doorgaand
karakter!
Zulk eene kleinmoedigheid .... Maar is dat het rechte
woord, om zijn gedrag te beschrijven ? Komt dat bedachtzaarn terugtreden niet voort uit dezelfde zucht tot onaf
hankelijkheid, die doorgaans zijn handel en wandel bezielt ?
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ook van de stem der openbare meening blUft hij onafhanke1 jk. In 1566 was eerst de Hagepreek aan de orde, vervolgens de Beeldenstorm. Coornhert Wilde met den stroom
niet medegaan maar een eigen standpunt blijven innemen.
Daarom liet hij zich met Hendrik van Brederode nosh met
de Hagepreekers in. Voor hem was er niets bekoorlijks in
de opgewondenheid des y olks. Wel verre van zich daardoor
tot geestdrift te laten vervoeren, zag hij zulk een versch^jnsel met den koelen blik van een wijsgeerig opmerker aan
en zocht hij te midden der beroerten, eerst over den loop
der gebeurtenissen na te denken en vervolgens van het
door hem gekozen standpunt uit, rondborstig zijne meening
te zeggen. Men moge dat eenigszins koele in zijn karakter
niet aangenaam vinden en zich meer tot profeten en martelaars dan tot wij sgeeren aangetrokken voelen, men erkenne
toch, dat ook de wijsgeerige persoonlijkheden hare plaats
op aarde waardig zijn ; want 4j roepen de blindelings voorthollende schare tot de orde en spreken woorden van waarheid en gezond verstand.
Hoe dikw^jis heeft Coornhert zulke woorden aan het papier
toevertrouwd! verwonderlijk groot is het aantal zijner schrif
ten. Waar heeft de man, die toch als notaris de handen
vol werk had, den tijd kunnen vinden, om zooveel voor de
drukpers gereed te maken! Hij stond des morgens te vier
ure op, werkte den ganschen dag door en ging des avonds
te Lien ure naar bed. Eigenaardig is zijn dichterlijk protest
tegen den slaap, waarin hij zegt 1 ) :
Ick protesteer teghens u van desen daghe,
o tydt roovende slaep, luy, swaer ende traghe,
Plompe beeste, die met spa heron bedroeft,
Bat ghy in my, dien 't lev eii gheensiris en verdriet,
Van nu of niet meer rechts eyscht noch ghebiedt,
Dan de vermoeyde natuer van selfs en behoeft.
lie Coornhert III. fo 506.
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En hoeveel slaap behoeft des menschen lichaam ? Zes
wren is volgens Coornhert meer dan voldoende. Door lang
slapen verkort men zijn toch reeds zoo korte leven.
Hij was zestig jaar oud, toen hij dit protest tegen den
slaap richtte. Hoeveel hij toen reeds gearbeid had, toch wist
hij, dat er nog veel te arbeiden overbleef. Vandaar zijne
belle, om aan weinig slaap genoeg te hebben.
En het doel, dat Coornhert met al dat arbeiden beoogde ?
Het was naar zijn eigen getuigenis de bevordering van
's lands welvaren. Geen antler doel stond hem voor oogen.
Hij beschouwde het drijven van de Gereformeerde predikanten als heilloos voor den staat en wederstond het met al
zijn vermogen. ,,Conscientiedwang," zeide hjj, is pestilentiaal vergift en een moordpriem van alle oprechtheid en
waarheid." In een zUner geschriften noemt hij zich Jan
Helplust 1 ). Een goedgekozen naam, want hulpvaardig was
hij, steeds tot dienst gereed, waar de vrijheid der conscientie
bedreigd werd. In dat opzicht ging 's lands welvaren bU
hem boven eigen welvaren. » Had ik mu stilgehouden," zoo
schrUft hij ergens, en de predikanten hun gang laten gaan,
het zou mij in mijn huishouden nuttiger geweest zijn en mU
minder in haat gebracht hebben, maar nu de predikanten
steeds verder gaan en een nieuw pausdom willen invoeren,
nu getroost ik mij de ongunst der menschen en de schade
van mijn huishouden 2).
Mengde zich onder zijn ijver voor 's lands welvaren eenige
bemoeizucht ? Men zou het kunnen vermoeden, vooral sedert
hij door de Leidsche Disputatie zijne krachten had leeren
kennen en gebruiken. In elk geval was hij een dier menschen, die, om de geijkte uitdrukking te bezigen, hunnen
mond niet kunnen houden. StrUdlust ? Ja, daarvan blaakte
1) Zie Coornhert I. fo 365. CGespracke met de Waterlandsche
gemeente.
2) Zie Coornhert II. f° 556. Ooghwater § 112.
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zijn gemoed; maar niet de kleingeestige zucht om altoos gelijk te hebben. Zijn strjjd was -- het zijn zijne
eigen woorden — ,,een lijf kamp, om den nieuwen moordbrand te verhinderen. Ben ik vermetel, dan bed ik liever
spot over mijn werk, dan wroeging over nalatigheid. Sterf
ik in het harnas, als rust mij noodig ware, dan zal niemand
ten minste mijn goeden wil lasteren." 1)
Aldus schreef hjj aangaande zich zelven, overtuigd van
den gemoedelijken ernst, waarmede hij zijne taak opvatte.
Niet ten onrechte vergeleek hij zich bU den profeet Jeremia,
die, in weerwil van zich zelven er toe gebracht werd, met
zijne tijdgenooten te twisten. Wee mij, wee mij ! waarom ben
ik dan geboren ? ... om een man des gekijfs te zijn, een man,
die twist met al het land, een man, dien ieder vloekt ! ... 2}
Was Coornhert een kampvechter, dan was hU een edele,
die de hoogste belangen van ons geslacht in het oog hieldr
en wiens strijd zooals Pieter Cornelisz Hooft het puntig
uitdrukt
voor Zeden, Schrift en Vrijheid is geweest.

2.

000RNHERT EN DE ROOMSCH-KATHOLIEKEN.

In welke verhouding heeft Coornhert gestaan tot de
Roomsch-Katholieken ? Die vraag is, na al wat wij van
Coornhert verhaald hebben, niet overbodig. Als w ee bedenken, dat hij zich feitelijk niet van de Roomsch-Katholieke
kerk losgemaakt, dikwijls gunstig over het Roomsch-Katholicisme uitgelaten en voor de belangen der Roomsch-Katholieken in de bres gesteld heeft, dan zien wij elkander met
bevreemding aan en zeggen: hoe hebben wij het eigenlijk
met Coornhert ? hinkt hij op twee gedachten ? meent hij
1) Coornhert III. fo 146. Brief 97.
2) Coornhert III. fo 172. Praedestinatie, Voorrede.
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het niet goed met zijn Protestantisrne ? en blijft hij in
stilte aan de Roomsch-Katholieke kerk gehecht ? Op die
vragen antwoord ik stellig: neen, hij heeft niet gehinkt op
twee gedachten. Ware er zweem of schaduw geweest van
verbintenis aan de Roomsch-Katholieke kerk, dan zouden
de Gereformeerde predikanten, zUne tegenstanders, het hem
wel verweten hebben; maar welken naam zij hem ook
gaven, nooit noemden zU hem een Papist of vermomd
Roomsch-Katholiek. Hoe zou zulk een zelfstandig denker
als Coornhert hebben kunnen behooren tot eene kerk, die
heerschappij voert over de gewetens en de mensehen bindt
aan iedere letter van de eenmaal vastgestelde leer! Hij
had behoefte, om zelf de heilige Schrift te doorvorsehen
en slechts datgene als waarheid aantenenen, wat de slotsom was van eigen ingespannen onderzoek. De hooge geestelijken, de hoofden en bestuurders der Roomsehe kerk,
besehouwde hU als dwingelanden, ja, als verslindende wolven, die, in plaats van de schapen te weiden, ze vermoordden. Het ketterdooden der Roomsehe kerk was de gruwel
aller gruwelen in zU n oog.
Maar hij behoorde niet tot hen, die uit de hoogte op de
oude Moederkerk nederzagen en haar vloekten als een samenweefsel van leugen en ongerechtigheid. Hij was overtuigd, dat zij ondanks vele gebreken de draagster bleef der
goddelijke heilswaarheid en in de Leidsche Disputatie had
hij dat gevoelen niet verzwegen. Inzonderheid had hU een
geopend oog voor de waarde en beteekenis van het bissehoppelij k ambt. Terwij 1 hij aan al de kerken, uit de reform.atie voortgekomen, goddelijke herkomst ontzeide en haar
besehouwde als secten, door der mensehen goeddunken gesticht, zag hij in het bisschoppelijk ambt bU de RoomschKatholieken de voortzetting van de apostolische waardigheid,
door Christus zelven aan Petrus en aan de overige discipelen
opgedragen. In de Roomsch-Katholieke kerk," zegt hij,
,is aithans de geregelde overdracht van het bisschoppelijk
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gezag van den een op den ander." 1) Uit dien hoofde is
zij de erfgename van Christus, en, hoezeer ontluisterd door
de dwalingen en ongerechtigheden van latere geslachten, uit
jets goddelijks voortgekomen.
Waarom hU zich dan niet aan dat bisschoppelijk gezag
onderwierp ? omdat hij voor zich zelven geene behoefte aan
kerkelijke gemeenschap gevoelde en volkomen tevreden was
met geheel alleen to staan.
Hij verdedigt dat standpunt in 4jne Sannenspraken. „In
het jaar 1568 (zoo schrijft hij 2), allerwaarschijnlijkst met
het oog op zich zelven) was er een balling, die stil leefde
in eene katholieke stad buiten de Nederlanden. HU ging
soms naar het sermoen van den geestelijke, maar nooit ter
misse. Fvangelischen, Gereformeerden en Broeders, die daar
ook woonden, vonden dat vreemd, weshalve de bedoelde
man ter wille van de Protestanten, uit het sermoen wegbleef. Dat gaf aan de Roomsch-Katholieken ergernis en de
stadsregeering gelastte hem, weer bij het sermoen to komen. De man bleef zich daaraan onttrekken. Toen schreef
een der nieuwe bisschoppen van de Nederlanden hem eenen
brief en vermaande hem, de ergernis to vermijden. Het
was Loch niet genoeg, met zijn hart in Gods kerk to wezen,
hij moest het ook toonen door getrouw kerkbezoek. Daarop
schreef de balling eenen brief terug aan den bisschop :
„laat ons niet Roomsch zijn boven de Roomsche kerk zelve.
Zij heeft den kluizenaar Paulus, die van zijn zestiende tot
zijn honderd dertiende jaar in de woestjjn leefde, zonder
ooit ter misse of ten hoogtijde to komen, heilig verklaard.
Zoo heeft zij getoond, het wezen to kunnen losmaken van
den vorm. Waarom zult gij met mij anders handelen, en
mij dwingen, in uitwendige vormen het wezen der godsvrucht
to zoeken ?" Deze brief bleef onbeantwoord. De balling is
1) Zie Coornhert III. fo 389-394, van de Sendingh enz.
2) Zie Coornhert I. fo 439. Verscheijden tsamenspraacken. no. 8.
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voortgegaan, uit het sermoen te blijven. Hij meende zoo
doende ,, geen slecht christen te zijn."
Overigens hield Coornhert zich verzekerd, dat er to midden der Roomsch-Katholieken ware christenen leven. ,, Under
de Romanisten zUn ware lidmaten van Christus," zegt h^j 1),
Het is zijns inziens een liefdeloos oordeel, alle RoomschKatholieken afgodendienaars te noemen.
Er kunnen koornkens van de ware tarwe op dat deel van
den akker van Christus zijn. Men zij verdraagzaam, vermijde opzettelijke ergernis, onthoude zich van krenkende
bejegening der zwakke broeders en vestige het oog, op hetgeen de apostel Paulus aangaande de ware verdraagzaamheid leert."
Met dat al zag hij Been bezwaar in het protesteeren
tegen de ongerechtigheden der Roomsche geestelijken. Als
voorbeeld strekke, wat hU in het Kruidhofje 2) zegt van
een zedeloozen priester, die, met zware zonden beladen,
zonder gebiecht te hebben, er toe overgaat, de Mis te bedienen. De zondige man verontschuldigt zijn bedrijf met
de betuiging, dat de door hem opgeheven hostie niet geconsacreerd was. Niet geconsacreerd ! derhalve niet het
lichaam des Heeren, maar louter een stuk brood!.....
rood ! ...
En dat laat gij, priester, ons Jeeken aanbidden ? Gij stelt
ons dus Moot aan het gevaar van afgoderjj te plegen !
Zou het dan niet beter zijn, het vieren van de Mis geheel
na te laten en, als wij den Heer willen aanbidden, hem te
aanbidden als den in den hemel Verhoogde, zonder deze
hulde in verband te brengen met het brood des Avondmaals ?
De vraag, door Coornhert p ier gesteld, zal door iederen Protestant toestemmend beantwoord worden, maar de RoomschKatholiek zal er zich niet door aan het wankelen laten
brengen. Al is er soms een onwaardig priester, zal hjj
1) Coornhert II. f' 558. Ooghwater. § 5.
2) Zie Coornhert Kruythofke III. fo 81 no. 8.
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zeggen, Loch bijjft het vieren en bijwonen van de Mis eene
instelling van godde1 jken aard. Doch Coornhert kon ondanks
zijne voorliefde voor de oude Moederkerk dat leerstuk van
de Mis niet dulden. Daarom zegt h^j nog bij eene andere
gelegenheid: als de oorsprong van de Mis werkeljjk in het
Nieuwe Testament en in de dagen van Christus zelven is
te zoeken, dan zouden er telkens naast den priester, die de
hostie opheft en opeet, twaalf gemeenteleden moeten staan,
niet enkel om toe te zien, maar om mede van de hostie
te ontvangen en te eten, evenals Christus met zUne twaalf
discipelen aan het Avondmaal heeft gedaan. 1)
Omtrent het vereeren van beelden in de kerken zegt h^j
rondborstig: ,,de leeken leeren daardoor het plegen van afgoder^j. Dat toebrengen van goddelijke hulde aan bout en
steen, dat oppronken van beelden met good en zilver, met
zijde en edele steenen, dat belichten met kaarsen en toortsen
bevordert het plegen van afgoderij, tot schade van de beoefening der onderlinge liefde, want aan de armen wordt
onttrokken, wat aan de beelden wordt gewijd." 2)
Wel is waar betreffen deze en soortgelijke opmerkingen
geene hoofdzaken, en kan men vele grieven tegen de prakt^jk
der Roomsch-Katholieke kerk inbrengen, zonder zich daarom
nog , van de kerk zelve af te keeren. Diezelfde Coornhert,
die zoo ernstig tegen het bijwonen der Mis en het vereeren
der beelden in de kerken protesteert, heeft bij eene andere
gelegenheid gezegd, dat de Roomsch-Katholieke kerk beter
is dan de Gereformeerde kerken zijn. 3)
Over die uitdrukking is hij, gelijk boven, bladz. 63 tot 78,
verhaald werd, door de Gereformeerde predikanten met feiheid
aangevallen. Hoe! Coornhert, een verlicht man, die den Bijbel
1) Zie Coornhert III. fo 82, no. 15, van het niet Mis hooren.
2) Zie Coornhert III. fo 84, no. 19.
3) Zie Coornhert I, fo 484 tot 486. — Bedacht enz. en Andec en
Corter enz.

150
kent, een voorstander van vrijheid, een bevorderaar van het
welvaren des yolks, verstout zich midden in een gewest, dathet
Gereformeerde geloof heeft aangenomen, de hoogere voortreffelijkheid der oude Moederkerk boven de Gereformeerde kerken te verkondigen ! Welk een waagstuk. Maar wist hij dan
niet, hoe ontzachlijk veel er aan de Roomsche leer en aan
de Roomsche geestelijkheid haperde ? Wist hij niet, wat de
Reformatoren daartegen hadden aangevoerd ? Hij wist het
alles, maar als kerk stond toch de oude Moederkerk naar
zijn gevoelen bovenaan. De stichters der kerken, uit de
Reformatie voortgekomen, waren niet rechtstreeks door God
geroepen en hadden niet anders dan sekten bijeengebracht ;
in den oorsprong der Roomsch-Katholieke kerk daarentegen
schuilt jets goddelijks. Dat is Coornherts vaste overtuiging.
Daarom stelt hij, ingevolge eene aanhaling nit KalvUns
Institutie VIII, 33, Christus voor als levende, hoewel half
begraven, in de Roomsche kerken. Daardoor zijn deze kerken ondanks hare bezoedeling de ware kerken, want de
vuilheid neemt de substantie niet weg, maar kleeft daaraan
vast. In de Roomsche kerk is nog altijd goud, hoe weinig
ook; maar de Gereformeerde kerken 4jn schuim zonder goud.
Wij behoeven niet terug te komen op al den strijd, die
nit deze forsche, schetterende woorden van Coornhert is
voortgevloeid. Kon het anders, of er moesten in bet Gereformeerde Holland harde slagen op het hoofd van zulk een
vrij- .... ja over-moedig schrjjver nederdalen ! Maar wij
stellen nogmaals de vraag : had Coornhert, als hij waarlijk
de Roomsche kerk zoo hoog schatte, niet in haar midden
moeten bl^jven ?
Op deze vraag antwoorden wij : welbeschouwd is hij nooit
uit de oude Moederkerk uitgegaan. Nooit heeft hU eene poging
aangewend, om zich van haar los te maken. Den band, waarmede doop en opvoeding hem aan de Roomsche kerk verbonden, heeft hij nooit verscheurd. Evenmin heeft h^j zich
moeite gegeven, om tot eenige kerk, nit de Reformatie
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voortgekomen, toe te treden. HU was afkeerig van het lidmaatschap van eenige gemeente. Elke kerk scheen hem een
hinderpaal op den weg zjner roeping. Onbelemmerd wenschte
hij te leven naar de inspraak zijns gewetens. De onafhankelijkheid van zijn karakter bracht dat mede. Op christelijk
gebied is dat standpunt met nadruk of te keuren, want, als
het gevoel van gemeenschap zoo weinig tot zijn recht komt,
dan is er geen broederlijk samenleven onder christenen mogelijk, en wat moet er dan worden van de onderlinge eenheid, waarop Christus toch het uitzicht geeft!
Hier is wel de zwakke zijde van het streven van Coornhert zichtbaar. Hij miste de gave van stichting en opbouwing zijner medechristenen. En toch was hU zich van dat
gemis zoo weinig bewust, dat hij integendeel zich zelven
een hart toeschreef, vol belangstellende, werkzame liefde.
» Ik houd," zegt hij in de Leidsche Disputatie, 1) „voor
mijne medebroeders alle Godvreezende menschen, die Christus tot een fondament hebben, zij zijn dan ook papen, monniken, doopers, Gereformeerden of Lutheranen." Ja, dat
woord zal hij wel eerlijk gemeend hebben, en het getuigt
van zUn ruimen blik en milden zin, maar in werkelijkheid
stempelde het hem tot een burger, aan Wien weinigen zich
verbonden gevoelden en die aan zeer velen aanstoot gaf.
En blijkt het uit zijne daden, dat hij de belangen der
Roomsch-Katholieke kerk in hooge mate voorstond ? Slechts
een enkele maal trad hij als beschermer der RoomschKatholieken op, en wel in 1566, toen hij de zusters van het
Caecilia-convent voor de beeldstormers beveiligde en in 1581,
toen hij het rekest ten behoeve van de Roomsch-Katholieken te Haarlem indiende. Die bescherming van de zusterkens van Caecilia getuigt van Coornherts onpart^digheid
maar bewust nog niet, dat hij een voorstander van het
Roomsch-Katholicisme is geweest. En in 1581 mope hij zich
1) Zie Coornhert. III. fo 161.
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voor de belangen der Roomsch-Katholieken in de bres gesteld hebben, dat was slechts eene vluchtige opwelling van
edelmoedigheid ; want, gelijk wij uit zijne levensgeschiedenis
weten, op de eerste de beste aanmaning der overheid trok
hij zich haastig terug.
Overigens heeft hij noch met de nude Moederkerk noch met
hare geestelijken in betrekking gestaan, maar wel vrienden
under de Roomsch-Katholieken in Holland gehad. Wij noemen met nadruk Hendrick Laurensz. Spieghel, den Amsterdamschen koopman en letterkundige, met wien Coornhert
briefwisseling hield en aan wien hU zijne doorwrochte verhandeling over Wellevenskunst opdroeg. ,,Jonstige Spieghel",
beet het in die opdracht, ,,heeft iemand nut van dit geschrift,
die danke het naast God aan u, want gij alleen zUt de man,
die allereerst mij dat boek hebt aangeraden en door uw
gestadig aanporren bijna afgedrongen."
Voor Spieghel gevoelde Coornhert innige vriendschap.
}Iij is zijn antler ik. Het gaat hun beiden als in het spreekwoord: vogels van Bender veeren vliegen samen. In het
Brievenboek treffen wij negen brieven van Coornhert aan
Spieghel aan. Geloofszaken zlillen de vrienden meestal
hebben laten rusten. Coornhert erkent zelf in Brief 97, dat
zij in groote zaken zeer van elkaar verschilden ; maar des
to gretiger behandelden zij samen wijsgeerige onderwerpen.
Seneca was hun gemeenschappel eke leermeester. Op de
wellevenskunst legden zU zich samen toe. BU droevige
verliezen oefenden zU zich samen in stifle onderwerping.
Van het ketterdooden hadden zij beiden een hartgrondigen
of keer. dk weet," schrijft Coornhert in denzelfden 97sten
Brief, dat gij geen papist noch ketterdooder in uw hart zjt."
Met het oog op deze bUzonderheden mag men dus wel
zeggen, dat Spieghel juist tengevolge van zijne niet beslist
IRoomsch•Katholieke belijdenis een vriend van Coornhert is
geweest. Voorts wat geheel Coornherts verhouding tot de
Roomsch-Katholieke kerk betreft, brengen wij dit woord,
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door hem geschreven, in herinnering: ,,zalig is de man, die
de maat en het koninklijke midden houdt in deze tijden,
overvloeiend van ontelbare opinieen." 1)

3.

COORNHERT EN DE DOOPSGEZINDEN.

Coornhert had als knaap het dolzinnig optreden der Wederdoopers beleefd en van de strenge maatregelen der regeering tegen hen het een en ander vernomen. Sedert dien tijd
waren de woelgeesten van het tooneel verdwenen, maar
Doopers of Bejaarddoopers, ook Broeders en Vrienden genaamd, hadden het lievelingsdenkbeeld der Wederdoopers,
van een Godsi ijk, dat de plaats der ineenstortende Roomsche
kerk vervangen moest, blUven vasthouden. Oppervlakkig
zou men zeggen, dat Coornhert door het streven van deze
menschen moest aangetrokken zijn. Zij Loch bonden elkaar
niet aan strenge leerbepalingen maar lazen en onderzochten
de Schrift, als wetboek voor geloof en leven. Zij legden
nadruk op het b.eoefenen van een heiligen wandel en van
onderlinge liefde. In het Godsrijk, zooals zij dat meenden
to verwezenlijken, moest Jezus Koning zijn. Het is 4jn
koninklijk gebod: ,, steekt het zwaard in de schede, want
alien, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan" ; voorts : „een is uw Meester, namelijk Christus en gij
zijt alien broeders" en „laat uw woord ja zijn en p een; wat
boven dien is, is uit den booze." Daarom achtten de Broeders het ongeoorloofd, het oorlogszwaard to dragen, overheidsambten to bekleeden en eeden to zweren. Zij zochten
mannen des vredes, dienende door liefde, vrienden van
waarheid en oprechtheid to zijn. Nu zou men zeggen: dat
alles moet Coornhert sterk hebben aangetrokken. Die pr^js1) Zie Coornhert I. fa 406. Versehooningh enz.
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stelling op zelfstandigheid, op onderlinge liefde, en op een
leven naar de geboden Gods vielen in zijn smaak. En Loch
hjj nooit innig aan de Broeders verbonden geweest. Integendeel, hij heeft zich op een afstand van hen geheuden en
niet geschroomd, hun van tijd tot tijd duchtig de les to
lezen.
Zoo had hij reeds in 1573 Menno voorgesteld als een
lapzalver nit de apotheek, waar de duisterling uithangt.
Het kan zijn, dat de persoonlijkheid van Menno Simons
hem mishaagde. Er waren over het geheel weinig mannen
en vrouwen van geestontwikkeling onder de Doopers. Noch
Menno Simons noch Jacobs Philips wisten een beschaafden
en aangenamen vorm aan hunne geschriften to geven, en
bij al het voortreflelUke van de beginselen, waarvan 4j nitgingen, was er in de toepassing zooveel kinderachtigs en
bekrompens, dat het Coornhert stuitte.
Hij kon zich niet vereenigen met de bedenking der Doopsgezinden tegen het bekleeden van overheidsambten. In een
brief aan Hans van Rees 1 ) en zijne vrienden schr^jft hit
dat in het volmaakte Godsrijk, waar ieder burger door de
genade des Evangelies zijn plicht doet, en noch moord noch
doodslag geschiedt, ook geene zwaarddragende overheid zal
noodig zijn, maar dat is in deze booze wereld anders. Hier
moet het overheidsambt bediend worden. Waarom zou de
Christen daar tegen zijn ? het is op zich zelf beschouwd eervol en goed.
Hij zag ook niet in, waarom het eedzweren zonde is 2).
Wil men het voorschrift van Jezus letterlijk opvolgen en
zich altijd met ja en neen vergenoegen, welaan, vat dan
ook het voorschrift van het leenen Mattheus 5 : 43 letter1) Zie Coornhert I. fo 384 heet hij Hans van Rees en III. fo 131
Hans de Reis. Elders heet hij Hans de Ries, geb. 1553 to Antwerpen, leeraar bij de Waterlandsehe d. i. gematigde Doopsgezinden. Een
verdienstelijk man.
2) Zie Coornhert III. fo 79 van eedtsweeren.
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lijk op en ,,leent dan ook aan dengene, die van u leenen
wil, of, zooals Lucas schrijft, doet wel en leent, zonder iets
daarvoor to hopen." Maar dat doet gij, Doopers, niet. GJ
eischt borgstelling, gij huudt uw geldelijk belang in het
00g. Nu.... vat dan ook het voorschrift omtrent het eedzweren niet zoo stellig naar de letter op, maar neemt aan,
dat de Heer Jezus wel het lichtvaardig vloeken en zweren
maar geenszins het wettiglijk eedzweren verboden heeft.
Waarlijk, de burgerlijke rechtspleging en regeering zou zonder eedzweren evenmin in stand kunnen blijven als ulieder
have en bezitting o Doopers, veilig zou zUn, bij het leenen,
dat de letter van Matth. 5 : 43 vereischt.
Ook tegen het drUven van den Bejaarddoop had Coornhert bezwaar en schreef eene .wort en ghetrouwe Waarschouwingh aan alien aanhangeren derselven 1 ). Al wordt de
doop der bejaarden hoog geprezen en beschouwd als middel om de ware boete en wedergeboorte deelachtig to worden, Coornhert vraagt, of het blijkt, dat de bejaard gedoopten werkeljjk wedergeboren zijn. Naar zUne ondervinding,
en zoover zijne kennis reikt, niet. Maar dan is de doop
der bejaarden immers tevergeefs bediend! Dat waterbad
zoo hoog to verheffen is het gegoten kalf van eigen maaksel aanbidden, is afgoderij.
Het meest hinderde hem de voorliefde der Doopers voor
hunne eigene broederschap. Of was het dan eene goddelijke
roeping, die zij hadden to vervullen in de christenwereld ?
Hij wijdde meer dan een geschrift aan het wederleggen
van dit denkbeeld. In zijii boekje van de Sendingh der
Lutheranen, Swinglianen en Mennonieten 2) a° 1583 geeft
hij een gesprek tusschen Hans van Driekerck en Coornhert. Hans zegt: de leeraars worden door de gemeente
geroepen. Ja maar, antwoordt Coornhert, de eerste leeraar
1) Zie Coornhert III. 302, een opstel, in den jare 1575 gesehreven.
2) Zie Coornhert III. fo 389-394.
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van uwe broederschap is niet door de gemeente geroepen
maar uit zich zelven opgetreden. Nu, hervat Hans, gij,
Coornhert, schrijft boeken. Wie roept u daartoe? gij doet
dat ook uit uzelven. 0, dat is jets anders, zegt Coornhert,
vraagt gij naar roeping, om eene kerk to stichten, zie dan
op Mozes, Elias, Jezus en de apostelen. Er moet gewisheid
zijn, dat de leeraars door God zijn gezonden. Die mannen,
waarvan de Bijbel spreekt, waren door God gezonden, maar
dat kunnen noch Lutheranen, noch Swinglianen, nosh Mennonieten bewijzen, want zU zijn niet anders dan secten.
Hetzelfde onderwerp wordt ook behandeld in het boekje
van de Sendingh. 1) Een vriend beweert, dat de gemeente
der Doopers de ware is, want zij legt den Bij bel naar behooren uit, zij bedient de sacramenten op de rechte manier
en heeft vermaners, die godvruchtig wandelen. Coornhert
maakt de opmerking, dat die vermaners veelal den minnelijken aard der liefde Gods missen. Wel hebben zij ijver,
maar dat vergoedt niet het gemis aan liefde. Nadab en
Abihu hadden ook ijver, Aarons zonen ook, Uza ook, Loch
waren 7ij niet door God geroepen. Neen, er moeten andere
bewijzen zijn. Waar blUven de wonderteekenen ? Zonder
teekenen geene goddelijke zending. Jezus zegt: wilt gij
mij niet gelooven, zoo gelooft de werken. Wel is waar, ook
de werken kunnen misverstaan worden; op werken steunen
is onveilig, want valsche profeten doen ook wonderers. Toch
kunnen wij de teekenen niet missen. Die zonder de teekenen
insluipt in den wijngaard des Heeren, werpt zich zelf als
leeraar op en is niet in waarheid geroepen.
Uit de meegedeelde woorden blijkt, dat Coornhert jets
mist in den oorsprong van al de Protestantsche kerken
zijner dagen en met name in de Doopsgezinde gemeenten.
Of dat gemis zoo groot was, dat hij zich daarom volstrekt
niet bij eene dier gemeenten kon voegen ? Dat juist niet,
1) Zie Coornhert I. fo 377.
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maar hij had nu eenmaal Been verlangen naar kerkelijke
gemeensehap. Vandaar, dat hij geene moeite deed, om ergens
tot de Nachtmaalstafel toegelaten te worden. HU meende,
dat het Nachtmaal slechts het schaduwbeeld was van de
ware gemeenschap met Christus, en dat het schaduwbeeld
zijne waarde verliest, zoodra de zaak zelve aanwezig is.
Eene breedvoerige verdediging van dit doorgaand zich onttrekken aan de Nachtmaalsviering is te vinden in zijn
Consistorie handelende van 't niet hanteeren des Nachtmaals
met verklaringh van de oorsaecke van dien tot veroordeelingh. 1)
Deze Samenspraak tusschen Marimuth, leeraar van Aldenkercken en Job van Ghenen Parten maakt ons duidelijk, dat
Coornhert eigenlijk geene behoefte gevoelde aan het herdenken van 's Heeren dood bij brood en wijn. Niet, dat hU
zulks met rondo woorden zegt, maar al zijne redeneering
dient, om te betoogen, dat hij er buiten kan. W carom gaat
hij nergens ten Avondmaal? omdat hij nergens de ' ware
kerk vindt. H.ij haat de namen Kalvinist, Lutheraan, Dooper,
Papist. Hij vindt christenen onder alle secten, maar niet
uitsluitend bij eene der bestaande kerken. Ziet, men twist
over de vraag naar Christus' tegenwoordigheid in het Avondmaal. Men moest elkander daarin vrijlaten en om verschil
van opvatting den Christennaam niet ontzeggen.
Doch keeren wij terug tot Cooruherts betrekking op de
Doopsgezinden. Vijandig stolid hij niet tegen hen over. HU
telde vrienden onder hunne leeraars. Met Hans de Ries
wisselde hij brieven en aan hem droeg hij een zijner geschriften Uytroedingh der vernuftsplantinghe op. Slechts nu
en dan is hij nader met hen in aanraking gekomen. Zoo
verhaalt hij een voorval in de Waterlandsche gemeente te
Haarlem 2 ). Het betrof den wever Hans Doornaert, eenen
1) Zie Coornhert I. fo 353-365. Zie ook Samenspraeken no 4,
13 en 18.
2) Zie Coornhert I. fo 433. Openingh van den grondt der Waterlandsehe kereken.

158
vreedzamen, vromen, oprechten, wel sprekenden maar onbemiddelden man, die uit Vlaanderen was komen vluchten. Hij
was to Haarlem wel Bens als vermaner opgetreden en gaarne
gehoord, ja, boven de vermaners Jacob Jansz en Symen
Michels gesteld. Bat hinderde deze mannen geweldig en
eerstgenoemde beproefde, Doornaert op zijde to schuivern.
Hij berispte hem over het bidden voor en na de vermaning.
Zulk voorgaan in het overluid bidden was in strijd met de
beginselen der broederschap. Doornaert begreep het en
beloofde let na to laten, maar Jacob Dirksz., een lid der
gemeente, vond dat voorgaan in den gebede stichtelijk en
de aanmerkingen daartegen menschenwerk. ,,Waarom zegt
gij dat," vroeg de vermaner Jansz. „ Wel," was het antwoord, „uwe aanmerkingen zijn eene persoonlijke hatelijkheid tegen Doornaert." Dat zult gij bewijzen," riep Jansz
en toen dat bewijs niet kon geleverd worden, weed Jacob
Dircksoon uit de broederschap gebannen.
Ergerlijke geschiedenis ! eenen broeder to bannen, omdat
hij zijne stem tegen een van de vermaners der gemeente
had verheven. En alsof die eene onbetamelijke, kleingeestige
tooepassing van den ban nog niet genoeg ware, deed Jansz
het voorstel, ook Doornaert to bannen.
Dat ging to ver. Coornhert, die aan een vriend beloofd
had, zich de belangen van Doornaert aantetrekken, vroeg,
of men hem vergunde in eene vergadering der gemeente het
woord to voeren. Het werd hem toegestaan. In deze vergadering, waar Doopers uit Amsterdam, Waterland en Alkmaar
samerl waren, trail Jansz to voorschijn met de beschuldiging, dat Doornaert ondanks de hem toegediende berisping
met dat overluid bidden zou zijn voortgegaan. Doornaert
ontkende zuiks. Hij legde de verklaring af, dat hij het had
nagelaten. Toen begon Jansz beschuldigingen van anderen
acrd tegen hem in to brengen. „Wacht Bens, vrienden," was
Coornhert zoo vrij in het midden to brengen, ,, eerst het
eene punt afhandelen, dan het andere." Daarin stemden
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alien toe en Doornaert droeg eene verdediging voor van
zijn gehouden gedrag, zoo overtuigend, dat ieder hem het
pleit gewonnen gaf. De vermaner Jansz was echter toornig
geworden en riep in gramschap uit: ,, daar speelt de duivel mee." ,,Neen," hervatte Coornhert, ,,niet de duivel, maar
pier heerscht misverstand." ,,Laat Jansz schuld belijden ;"
riepen sommigen; ,,laat Doornaert hem de hand der verzoening bieden," riepen anderen. Er kwam verzoening tot
stand en daarmede was de twist ten einde. Om soortgelijk
gekrakeel te voorkomen, zou de gemeente nadere bepalingen
maken omtrent de ambtsverrichtingen van hare vermaners.
Daarover werd 29 Nov. 1587 eene vergadering te Alkmaar gehouden en door den 65-jarigen Coornhert bijgegewoond. Ik kom tot u, mijn Waterlandsche vrienden,"
zeide hij, ,,niet om te disputeeren. Neen, niet daarom heb
ik in den winter deze lange refs en dat nog wel op eigen
kosten en met verzuim van mijne huiselUke belangen ondernomen, maar om it te helpen in het regelen van uwe gemeentezaken." De slotsom van de beraadslagingen der
bijeenkomst formuleerde hU aldus : een Doopsgezinde vermaner heeft geene andere roeping dan den drang zijns gemoeds,
om zijne gave tot onderwijzing en stichting van den naasten
aan te wenden. De Waterlandsche kerk moet beschouwd
worden als eene verzameling van mensehen, die de h. Schrift
belijden, elkander aanmerkende als medegenooten van hetzelfde Neil, al ware het ook, dat zij geen doop of avondmaal of eenig ander uitwendig teeken gebruikten, of dat
iemand hunner, ongedoopt zijnde, het avondmaal wenschte
te genieten.
Had Coornhert zich gevleid, bij alle Waterlanders instemming met deze zeer ruime denkbeelden te vinden, hij
bedroog zich deerlUk.Lij waren het er niet mede eens,
weerspraken zijne stellingen, verklaarden er zich tegen en
lieten zich door den vermaner Jansz bewegen, om Doornaert
nit hunnen broederkring te verbannen. En dat deden de
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Waterlanders, in het oog van Coornhert de onpart^jdigsten
der Doopers. Ter inlichting van het lezend publiek stelde
hij de gevoerde onderhandeling op schrift in zijn 1) 0esprake met de Waterlandsche gemeente tusschen Jan Helplust
en Meynaert Sluypwy. Hij zeif is de Jan Helplust. Hij had
hun raad gegeven en ook wel in hunnen kring willen opgenomen worden, indien zij hem, zonder hunnen doop te ondergaan, als broeder hadden erkend. Maar dat stijf op hun
stuk staan in kleinigheden, dat eeuwigdurend gehaspel, dat
banners van den Vlaamschen broeder Doornaert en dergelijke kleingeestigheden waren voor Coornhert onuitstaanbaar. ,,Gij" — zoo voert hU hun te gemoet — ,zijt er zoo
op gesteld, ergernis te vermjden. Vermijdt liever het bannen. Gij zoekt tot regel van uw doen en laten naar voorbeelden uit de Schrift. Laat dan ook niets na, van hetgeen
in de Schrift getuigd wordt. Voert dan ook het profeteeren
en Schriftduiden weer in, waarvan Paulus 1 (Jor. 14 spreekt.
Of anders, als gij dat niet wilt, laat dan ook elke uiterlUke
handeling, ook het doopen en het nachtmaalvieren, laat dat
ook achterwege." — Volkomen juist geredeneerd van Coornherts standpunt uit; maar hier zoo ergens blijkt hij de
godsdienstige en kerkelijke behoeften van de menschen niet
gekend te hebben. Neen, de Waterlanders schaften hunne
kerkelijke gebruiken niet af, zij bleven in hunnen kring
voortgaan met doopen en nachtmaalvieren. Helaas, ook het
bannen uit hunne onderlinge gemeenschap werd nog dikwijls
herhaald.
Nog Bens, maar nu voor het laatst wierp Coornhert zich
met al de kracht van zijne bewijsvoering op eenen Doopsgezinden vermaner, en wel op Jacob Pietersen van der
Molen, dienaar der Vlaamsche Doopers. Deze van der
Molen had door het veroordeelen en uitbannen van brave,
onbesproken lidmaten den toorn van Coornhert opgewekt
1) Zie Coornhert 1. f° 365-371.
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en ofschoon hij zich had pogen te rechtvaardigen, toch in
eene gedrukte defensie, slechts een waanscherm gebezigd.
,,Zijne duistere pijltjes", zegt Coornhert, yin plaats van den
tegenstander te treffen, stuiten terug en treffen hem zelven,
den blinden schutter." Tegen dezen man schrijft Coornhert een
traktaat van 't Kerckbouwen der Dooperen ') a° 1588. Al
de vroeger behandelde punten komen hier nogmaals voor,
zoodat wij ons ontslagen achten van de moeite, ze opnieuw
te vernielden. De toon, dien Coornhert voert, is scherp.
Het is, of hij het den Vlaamschen Doopsgezinden euvel
duidt, dat zU eene kerkelijke gemeenschap vormen. „Gjj
woudt de kerk der apostelen navolgen — zegt hij — waarom
leeft gij dan niet in de gemeenschap der goederen ? .. .
omdat gij te gierig zijt. Waarom doopt gij niet met den
h. Geest ? omdat gij zelven den geest niet hebt, zooals uwe
liefdelooze twist- en ban-liefhebberij duidelijk aanduidt.
Waarom ontbreekt u de gave der gezondmaking ? Zegt gij:
die gave moeten wij missen. Zoo! waar staat dat geschreyen!.. Neen, gij lieden zijt ingedrongen in den wijngaard
des Heeren als kleine vossen, die alles bederven, en, hunnen
zotten geest volgende, dwalen naar de woestijn."
En tot Van der Molen richt hij bet hooghartig woord:
,,Als gij een herder zijt, dan moet gij ten eerste de schapen
tot u lokken en bij u houden, en ten andere de wolven
afweren en overwinnen. Het is niet genoeg, dat gij uw
volkske kunt vermanen, gij moet ook de tegensprekers tot
zwijgen brengen. Ik ben uw tegenspreker. Overwin mij.
Kunt gij uwe roeping niet bewijzen, waarom zijt gij dan
leeraar ? kunt gij Naar bewijzen, waarom zwijgt gij? Hebt gij
verstand, zoo verdedig uw werk ; hebt gij het niet, zoo rust."
Ziedaar Coornhert in zijne verhouding tot de Doopsgezinden. Ook daar is hij de man, die zelfstandig zijnen weg
gaat. Hij wordt aangetrokken door den praktischen, gemoe1) Zie Coornhert, III. f° 4-17.
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delijken zin der eenvoudige Doopers, waaronder hij vrienden 1)
telt, maar hij komt er niet toe, zich bij hen aan te sluiten,
want hij heeft een grooten tegenzin tegen de kleingeestigheid en twistgierigheid, die in hun midden heerscht. Hunne
gemeenten zijn in zijn oog huiselijke onder-onsjes, zonder
de hoogere wijding, die eene kerk, als goddelijke instelling,
behoeft. Hij ziet er zijn ideaal niet verwezenlUkt, slaat elk
aanzoek tot nadere verbintenis of en tracht christen te blijven naar zijn eigen trant.

4.

COORNHERT EN DE GEREFORMEERDE PREDIKANTEN.

Coornhert was reeds in de twintig jaren oud, toen de
invloed van Kalvijn in Holland merkbaar werd en in een
oogwenk schier alles overmeesterde. Gelijk de rijzende morgenzon het licht der sterren doet verbleeken, zoo krachtig
werkte het optreden van Kalvijn. Zijne persoonlijkheid beheerschte zijne leerlingen, zUn stijl beheerschte zUne lezers.
Er was in then man eene aangeboren gave, om menschen te
doen bukken voor zijn woord. Zonder het opzettelijk te willen,
oefende zijn geest eene koninklUke macht. Eene proef daarvan
aanschouwen wij in hetgeen Coornhert zelf ondervond, toen zijn
boekje : verschooningh van de Eoomsche afgoder ie door Kalvijn beantwoord werd. Dat antwoord was uit de hoogte.
Het geleek den knodsslag', dien een reus op een dwerg doet
nederdalen.
Maar Coornhert was de man niet, om zich spoedig ge1) Ten onrechte is boven, bladz. 157, vermeld, dat Coornhert zijn
Uytroedingh der vernufts of verderfsplantingh aan zijnen Doopsgezinden
vriend Hans de Ries heeft opgedragen. Deze opdracht geldt Hans de
Rijcke, denzelfden, die in Opperste Goeds Nasporing voorkomt als de
vriend uit Emden.
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wonnen to geven. Hij herstelde zich van de hem toegebrachte slagen en wist zoo wel gewapend in het strijdperk
to treden, dat, al werd hij ook door sommigen in navolging van Kalvijn voor den botten Hollander, den Hollandschen boef, den razenden hond, den idioot en onbesneden
Goliath 1 ) uitgemaakt, de Kalvinistische predikanten de
handen vol hadden, om hun stelsel tegen hem to verdedigen.
Coornhert was nu eenmaal een vrijzinnig man, die het
eerlijk met God en godsdienst meende maar zich door geen
mensch ter wereld, zelfs door geen Kalvijn, de wet liet
stellen. GeloofsUver, die er alles voor opoffert, om eene kerk
to stichten en uit to breiden, bezat hij volstrekt niet, maar
zijne ziel blaakte van lust, om een godgeleerd stelsel, dat
zich als bet eenig ware en zaligmakende aankondigde, op
het allernauwkeurigst to ontleden en to beoordeelen. Hij
was geboren, om een antikalvinist to zijrn.
Dagen en nachten had hij aan de studie van het Latijn,
van Kerkvaders en latere Godgeleerden gewijd. In de kenpis
van Kalvijns geschriften was hij steeds dieper doorgedrongen.
Zijn tegenzin tegen dims opvatting van het Christendom was
gestadig grooter geworden. Eindelijk kon hij het stilzwijgen
niet langer bewaren, maar gaf, zooals wij in zijne levensschets
veTaalden, in 1572 zijn geschrift van de ToelatingTi en den
Decrete Gods in het licht.
Had hij verwacht, dat de predikanten hem aanstonds zouden beantwoord hebben, daarin bedroog hij zich. ZU bewaarden het stilzwijgen en bleven het bewaren, ook Coen hij in
1577 na rim vierjarige ballingschap in Holland was teruggekeerd. Maar wat vond hij bij zijne wederkomst de Gereformeerde gemeenten in bloei en welstand toegenomen : vat
breidde zich het aantal dier gemeenten uit! Overal sloten
4j zich aaneen, en zorgden voor een welgeordend bestuur.
1) Zie Calv. Oper. VIII. p. 485-500, waar al deze liefelijke benamingen voorkotnen. Men zie boven, bladzijde 61.
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Reeds hadden 4j in 1574 to Dordrecht eene Synode der Hollandsche en Zeeuwsche Kerken gehouden en elke provincie
in klassen verdeeld. Allerwege waren Kalvinistische predikanten werkzaam. Zij traden op, zoowel in de kathedralen
als in de parochie-kerken en bestreden daar met alle kracht
de schepselvergoding en het uiter1 jk vertoon des pausdoms.
Het was hun to doen om de leidslieden to worden van het
nog in vele opzichten ruwe, onkundige y olk en dat aan orde
en tucht to gewennen door de prediking des Woords. Weldra
werden zij de gevierde predikers, die dagelijks aan invloed
wonnen en hunne stem steeds luider lieten hooren. De Gereformeerde gemeenten groot en machtig to maken —^ ziedaar
wat zij met den heiligsten ijver zochten en waartoe zij eenheid van belijdenis noodzakelijk achtten. Tevens beschouwden
zij zich, als dienaren des Woords, geroepen, om invloed to
hebben op het bestuur van den staat. Vurig spoorden zj
aan tot voortzetting van den strijd tegeri Spanje, maar tevens
meenden zij de overheid to moeten aanbevelen, alien, die
binnen de grenzen des lands anders dan zij zelven dachten,
to vervolgen en to straffen. Daar mocht slechts plaats zUn
voor eene kerk, voor de Gereformeerde.
Coornhert zag dat drijven van de Kalvinistische predikanten
en zonder verder iets to gevoelen voor het vaderlandslievende
en lofwaardige in hun streven, stuitte hem hunne heerschzucht tegen de borst. Van waar hebt gij lieden Loch uwe
goddelijke roeping? zoo vraagt hij. Gelooven kan hij niet,
dat zij de alleen zaligmakende verklaring van de h. Schriften hebben; hij verlangt met hen to disputeeren over de
justificatie, de praedestinatie en het ketterdooden.
Maar hij had niet met kinderen to doen, die zich zonder
veel moeite in de war lieten brengen. De Kalvinistische
predikanten wisten, hoe zij zich moesten verdedigen. Zij lieten
de vraagstukken, die Coornhert stelde, rusten en bepaalden
zich in de Leidsche Disputatie tot het spreken over de kenteekenen van de ware zichtbare kerk.
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Coornhert meende zich over de beide Delftsche predikanten Arnold Cornelisz en Reinier Donteclock to moeten beklagen en noemde hen zure, onvriendelijke mannen. Het is
mogelijk, dat zij op minder aangenamen toon met hem spraken, Loch waren het achtbare leeraars. Zouden wij uit het
verslag der Leidsche Disputatie misschien een eenigszins
minder gunstigen indruk ontvangen, vergeten wij niet, dat
Coornhert zelf dat verslag heeft opgesteld en onwillekeurig
de voorstelling eenigszins kan hebben gekleurd. De beide
Delftsche predikanten waren wetenschappelijk ontwikkelde
mannen, wel voorstanders van het Kalvinistisch stelsel, maar
zooals later, gebleken is, niet Bens de strengste opvatting
daarvan toegedaan. l ) Dat er tusschen then en Coornhert
somtijds een seherp woord gevallen is, laat zich gereedelijk
begrijpen. Stokebranden noemde Coornhert de predikanten
in het algemeen. De Leidsche predikant Pieter Cornelisz is
in z^jn oog een Catilina, samenzwerende tegen de wettige
overheid des lands. Hoe heftig vaart Coornhert uit tegen de
besluiten van de Synode van 1581. De verplichting om de
geloofsbeliidenis to onderteekenen vond hij verschrikke1 jk !
„Gij bezorgt aan Holland een papieren pans! Zoo doende
behoeven wij niet naar Rome to gaan, wij kunnen hier in
Holland den paus zijn pantoffel kussen," zoo schreef hij.
Het was inderdaad een geluk, dat in de daaruit voortgevloeide Haagsche Disputatie de taak, om hem to wederleggen,
aan een zoo geleerd en beschaafd man als professor Saravia 2) opgedragen werd. Tegenover dien man, die de acade1) Arnold Cornelii is in 1578 scriba en in 1581 praeses der Synode
geweest. Donteclock schreef in 1580 een Antwoord op Coornherts
Toelatingh. Dit antwoord getuigt van gematigdheid, zooals Coornhert
opmerkt in zijne Berispingh, Coornh. II. fo 533 enz.
2) Adrianus de Saravia, in Artois geboren, in Engeland opgevoed,
1561 to Antwerpen predikant geworden, heeft medegewerkt tot de
invoering der Confessie, ofschoon erkennende: esse possunt articuli,
a quibus, si fratres dissentiant, sunt ferendi. Omtrent „de nederda-
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mische vormen in het oog hield, gevoelde Coornhert zijne
minderheid en kon hij niet anders dan zich matigen.
Bij voorkomende gelegenheid verzwijgt hU zijn ongunstig
oordeel over de gebrekkige wetenschap van vele predikanten niet. Hadden zij indertijd zijn eerste theologisch geschrift 1 ) plomp, zot, ongeleerd genoemd, hij daarentegen
vond, dat de Hollandsche predikanten ver beneden de Zwitsersche stonden. ,,De Commentaren van Kalvijn en Beza
hebben alles sierlijker, wetenschappelijker, kloeker beschreven dan het honderdste deel van u, predikanten, in staat
zijt, zulks op den kansel na to kallen." 2)
En toch was Coornhert, naar hetgeen zijn vriend Boomgaard verhaalt 3), volstrekt niet afkeerig van de Gereformeerde kerk maar had hij, wat hare ceremonien, gebruiken
en kerkdienst betreft, zich zeer goed bij haar kunnen aansluiten, want dat alles zou wel in zijn smack gevallen zijn;
maar het hooghartig en heerschzuchtig optreden der predikanten boezemde hem weerzin en ergernis in. Hij hield
zich dus buiten gemeenschap met de kerk, was geen beljjder
van de Gereformeerde leer en heeft nooit onder het opzicht van
eenigen kerkeraad gestaan. Van daar, dat er ook nooit eenig
kerkelijk tuchtmiddel op hem heeft toegepast kunnen worden,
hoe dikwijls de tegenpartij dat zal hebben gewenscht.
Het is dan ook minder juist, als de heer Busken Huet
in zijn Land van Rembrand schrUft : de oudste haeresiarch
(aanvoerder der ketters), dien wij onder de Noord-Nederlandsche Kalvinisten aantreffen, was Coornhert. 4).

ling ter helle," dacht hij zelf anders dan de Catechismus. Ypeij en
Dermout I. bl. 350 en 449.
1) Zie Coornh. III. fo 343 Schijndeughd der Secten.
2) Zie Coornh. II. fo 570 Ooghwator § 144.
3) Zie Voorrede bl. 9 van Coornhert I.
4) Zie ook dr. H. C. ILgge, Geschied. der Ch. Kerk in Nederland
bl. 151, 2e deel.
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Zoo zou hij genoemd moeten worden, indien hij tot de
Gereformeerde kerk had behoord ; nu kan men, nauwkeurig
sprekende, hem onder de Kalvinisten niet plaatsen. Hij stond
buiten de kerk en was los van elke belijdenis.
Ja, de tegenspreker der Gereformeerde predikanten is hij
geweest, de nimmer rustende, de altUd slagvaardige tegenspreker. Ads het van de predikanten afgehangen had, zrj
zouden hem dat tegenspreken belet hebben, want het stond
in hun oog met het of breken en omverwerpen der ware
kerk gelijk. Maar onder de bescherming van den Prins van
Oranje en van de Staten bleef het Coornhert vergund, zich
vrij te bewegen, en het verheugt ons, dat hem op den vaderlandschen bodem in die troebele tijden, zoovele jaren
achtereen, het vrije woord is gegund. Niet, dat het werk
der gereformeerde predikanten daardoor is verijdeld geworden, niet, dat het hen van invloed op het yolk heeft a beroofd. De predikanten zijn de wakkere mannen gebleven,
die de geformeerde kerk tot eenheid en vastheid gebracht
en daarvan een bolwerk tegen de geweldenarij van Spanje
en Rome hebben gemaakt. Wat zij gedaan hebben, om het
meerderdeel onzes yolks aan hunne kerk te verbinden en
door den Bijbel, de Geloofsbelijdenis en den Catechismus
op te voeden, is in den strijd voor 's lands vrijheid en onafhankelijkheid van onberekenbare waarde geweest. Het zou
ondankbaar zijn, dat te verzwijgen of voorbij te zien. Toch
was het heilzaam, dat een hunner tijdgenooten op de schaduwzijde van hunnen arbeid bleef wijzen en de persoonlijke
vrijheid bleef handhaven .als een voor den Nederlander, ja
voor elken Christen begeerlijk goed. Wij kunnen niet anders
dan in het optreden van Coornhert het hoog bestuur van
God eerbiedigen, die juist zulk een man bekrachtigde, om,
gelijk hij zelf zegt, het willig breekijzer van den moordenden kerker der conscientien te zijn.
Een van zijne opmerkelijkste geschriften heet Synodus of
van der Conscientien veyheyt, weeghschale tusschen de oude
P
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ende de nieuwe kerck. 1) Het is eene geleerde verhandeling,

vol aanhalingen uit de Canones van het Trentsche Concilie,
de Gereformeerde Confessie en de schriften der Reformatoren ; maar het wil tevens zijn, ofschoon gekleed in den vorm
van actenstukken eener Synodale verhandeling, een populair
geschreven werk. Naar onzen smaak to breedvoerig, om
onderhoudend to heeten, bevat het toch de welgelukte ontwikkeling van de stelling, dat de kerken der Reformatie
in navolging van de oude Moederkerk zich het recht aanmatigen, gezag to oefenen over de gewetens der menschen.
In de stall Vrijburg wordt synode gehouden. Doctor Jesonias de vice-president roept de leden bijeen. Het zijn doctor
Consistorium Catholicorum, Magister Consistorium Reformatorum en Gamaliel. Deze laatste is Coornhert zelf. In
de eerste zittingen wordt uitgemaakt, dat het leerstuk der
onfeilbaarheid, bij de Katholieken thuis behoorende, begint
overgebracht to worden naar de kerken der Reformatie, en
in de volgende wordt overwogen, hoe het handhaven der
onfeilbaarheid, sedert eeuwen het doelwit van de Katholieke
kerk, langzamerhand door Protestanten, inzonderheid door
Gereformeerden, wordt nagevolgd. Een kostelijk pleidooi
voor dien tijd. Het spreekt tot alien, die ooren hebben, om
to hooren en roept hun toe: ,, waar gaat gij heen ? gij, kerken
der Reformatie, uit de liefde tot vrij heid geboren, a beroemend
op het bezit der zuivere waarheid, gaat gij uwe leer handhaven door middel van kettergericht ? De zuivere leer moet
zich zelve aanbevelen. Dat geschiede door geloof en wandel
van hare belijders. Overigens late men de conscientien
vrij.
Maar van dat vrij laten der conscientien wilden de
predikanten niet weten. Zij hadden slechts het oog op al
wat tot stichting en opbouwing van de kerk kon dienstig
zijn, en daarom was Coornhert in hun oog de oproerige
1) Zie Coornhert, II. fo 1 tot 42.
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Teudas 1) of de verraderlijke Judas, waardig door de Overheid gestraft to worden. Professor Trigland ziet in hem
een der grootste vijanden, die de Gereformeerde leer en
kerk ooit hebben gehad. In zekeren zin terecht.
Hartgrondiger dan Coornhert kan niemand zich tegen het
Gereformeerd leerstuk der onvoorwaardelUke voorbeschikking
aangekant hebben. Dat leerstuk, krachtens hetwelk God
door een onpeilbaar, onherroepelijk raadsbesluit, voor alle
eeuwigheid genomen, den eenen mensch tot geloof en zaligheid, den anderen tot eeuwige verdoemenis bestemd heeft,
beiden even onverdiend, naar geen anderen maatstaf dan
then eener absolute willekeur, dat leerstuk boezemde hem
een onweerstaanbaren afkeer in. Hij kon niet anders dan
het bestrijden met al de kracht van zijne kennis, van zijne
overtuiging en van zijn gemoed. Hoe meer de predikanten
op handhaving van het bedreigde leerstuk aandrongeii, hoe
scherper en forscher zijne tegenspraak werd. Maar als professor Trigland daarbij voegt, dat Coornhert de christelijke
religie op het hoogst gehaat en op het gemeenst gelasterd
heeft; dan teekenen wij protest tegen die uitspraak aan. De
christelijke religie .... ja, indien men haar gelijk stelt met
de Gereformeerde leer en haar in niets anders wil vinden
dan in de vormen, door deze leer geijkt, dan zou hier misschien van haat en laster spraak kunnen zijn ; maar zoolang
het geloof in Gods goedheid en rechtvaardigheid behoort
tot het wezen der Christelijke religie, zoolang zal tegenspraak tegen het leerstuk der'Kalvijnsche onvoorwaardelijke
voorbeschikking gewettigd blUven en moeten wij in eenen
man als Coornhert, die voor Gods goedheid en rechtvaardigheid geijverd heeft, een voorstander van het Christendom
begroeten. Het is waar, 's menschen ellende door de zonde
heeft hij, naar wU meenen, slechts oppervlakkig gevoeld, en
daarom ook de behoefte aan verlossing en den troost der
1) Zie Handel. der Apostelen 5 vs. 36.
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verlossing in Christus weinig gekend, maar hij hield zich
aan het woord van Augustinus : van God op 't beste te gevoelen is het beginsel der godsvrucht.
Reeds om die reden mag men hem geen lasteraar van
de christelijke religie noemen, maar vertrouwen, dat, indien
hij al niet ten voile de heerlijkheid en zaligheid van het
leven in Christus gekend heeft, hem toch ook het bemoedigend woord des Heeren zal gelden: ,,gij zUt niet verre
van het koninkrijk Gods" Marc. 12 : 34.

5. COORNHERT EN PRTNS WILLEM VAN ORANJE.
Zonder Prins Willem van Oranje zou Coornhert in eeuwige gevangenis op het huffs te Muiden of elders opgesloten
4jn, schrijft G. Brandt in zUne Historie der Reformatie (1.
pag. 758). Is dat zoo, — en wij hebben geene reden het
te betwijfelen —, dan brengen wij hulde aan den Prins,
die, ofschoon zelf lid van de Gereformeerde Kerk en door
Gereformeerde raadslieden en vrienden omringd, Coornhert,
den tegenspreker der Gereformeerde predikanten, beschermde.
Of zullen wij er anders over denken en met de heftige
Kalvinisten van 1578 den Prins om zUne verdraagzaamheid
eenen man zonder godsdienst noemen? Zoo luidde destijds
het oordeel over hem naar de uitspraak van Petrus Datheen,
den ketterjager bij uitnemendheid. Prins Willem — een
man zonder godsdienst! Neen, zeggen wij, maar hij was
een edel denkend staatsman, ruim genoeg van blik, om de
betrekkelUke waarde van de onderscheidene theologisehe
stelsels te erkennen, en tevens zoo mild van hart, dat hij
de vrijheid, die hij voor zich zelven begeerde, aan anderen
gunde.
Wat hem zelven betrof, sedert 1573 was hij tot de Ge-
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reformeerde kerk toegetreden. Te Dordrecht had. hij onder
de leiding van ds. Wilhelmi zijne geloofsbelijdenis afgelegd
en met de gemeente het Avondmaal gevierd. Het spreekt
van zelf, dat hij sedert dien tjjd de belangen van de Gereformeerde Kerk heeft voorgestaan. Toch was hU de staatsman, die in 1572 vrijheid van religie wenschte toe te kennen zoowel aan Roomsch-katholieken als aan Gereformeerden,
zonder dat aan iemand belet, hinder of moeienis zou aangedaan worden. Wel bleek het, dat hij in dit opzicht zijnen
tijd vooruit was, want reeds in 1573 verboden de Staten
van Holland de openbare uitoefening van den Roomschen
eeredienst; maar al moest hij zich naar den wil der Staten
schikken, hij is daarom aan zUne beginselen niet ontrouw
geworden. Bekend is zijn brief aan den Magistraat van
Middelburg nopens de vrijstelling van den eed, voor Doopsgezinde burgers, waarbij hij zijn verlangen uitspreekt, deze
menschen in vrede naar hunne conscientie to laten leven.
Verdraagzaamheid was de lust en vreugde van Prins Willem. Wel verre van eenen man als Coornhert, den tegenspreker der Gereformeerde predikanten, in de gevangenis
te sluiten, heeft hij er toe medegewerkt, hem in vrUheid
aan het woord to laten.
Reeds bU de eerste kennismaking vatte de Prins de allergunstigste meening van Coornherts begaafdheden op en
belastte hem, zooals Bor 1 ) verhaalt, met de taak, een
vlugschrift ten behoeve van het yolk gereed te maken.
RU bleef van dien tijd of met hem in briefwisseling verkeeren, bediende zich gedurende de jaren der uitlandigheid
sours van zUne hulp 2) en moist het in 1572 daarheen te leiden,
dat Coornhert tot secretaris van de Algemeene Staten werd
1) Zie P. Bor. IV. fo 182.
2) Zie Groen v. Prinsterer Arch. I. pag. 140 het adres van een brief
uit Siegen door den Prins geschreven: „aan mijn lieven en bevrienden N. Volckert."
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benoemd. Slechts kort duurde, zooals ons gebleken is, dat
ambt, want toen hij in het gedrang kwam ten gevolge van
de ruwe en woeste bedrijven der Geuzensoldaten, achtte hjj
het plicht, zijn secretariaat neder te leggen en het land te
ontwijken.
Had nu Prins Willem in Coornhert ondanks dit eigenwillig verlaten van zijn post eenen staatsman gezien, hij zou
hem op de eene of andere wijze wel weder tot een aanzienlijk ambt geroepen hebben, maar dat deed hU niet.
Coornhert zelf schijnt ook nooit weer naar eenen zetel in
's lands bestuur verlangd te hebben. Hij gevoelde eene
andere roeping in zich, de roeping, om te spreken en te
schrijven over godgeleerde onderwerpen. Dat was nu eenmaal
zijne gave, en de Prins begreep, hem in dit opzicht de meest
mogelijke vrijheid te moeten laten, teneinde zijnen arbeid
te doen strekken tot zegen van den Staat.
Tot zegen van den Staat! Klinkt dat niet als eene wonderspreuk ? zou het spreken en schrijven van godgeleerde en
kerkelUke onderwerpen den pas gestichten en nog om zijn
bestaan worstelenden Staat tot heil gedijen ? Zou het niet
veeleer schadelijk werken, twistvuur ontsteken in gemoederen, die juist door theologische en kerkelijke vraagstukken
zoo licht ontvlambaar waren Dat gevaar dreigde niet alleen maar was werkelijk aanwezig, en het twistvuur heeft
inderdaad in al de Nederlandsche-Provincien geblaakt. Maar
dat zou, ook al had Coornhert nooit eene letter te boek gesteld en in druk gegeven, Loch fel genoeg zijn uitgebarsten,
want allerwegen waren de theologische en kerkelUke schrijvers druk in de weer. Maar wat was het, dat den Prins
juist in het woord en schrift van Coornhert zoozeer zal
hebben aangetrokken ? Het talent, waarmede hij zijne denkbeeiden voordroeg, zijn krachtige, heldere, voor ieder verstaanbare stijl, de beslistheid, waarmede hU zijn gevoelen
overstelde tegen dat van de toongevende en heerschzuchtige
Kalvinisten en de gemoedelijke ernst, die hem bezielde, wars
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van alle persoonlijke eerzucht of baatzuchtige bedoelingen.
Prins Willem kende hem als een hoogst bekwaam, schrander en zelfstandig denker en tevens als een innig braaf
burger. Door hem hoopte hij, zooals de ongenoemde biograaf
dat uitdrukt, de Roomsche, Luthersche en Kalvinistische
politieken tot een welbedaard humeur en klaar onderscheid
tusschen kerkelijk en politiek te bewegen. Niet zoozeer voor
de Godgeleerden van beroep maar voor de burgerlijke Overheid, voor de mannen, die in de politieke regeering van Stad
en land gezeten warm, aehtte Prins Willem de geschriften van
Coornhert eene heilzame lectuur. Zij moesten daardoor tot
het inzicht komen, hoeveel bedenking er tegen elk leerbegrip,
zoowel het Luthersehe en het Gereformeerde als het Roomsch
Katholieke, kan ingebracht worden, en hoe dwaas het dus is,
de belijdenis van zijne eigene kerk als de alleen en absoluut
goddelijke den menschen aan te prijzen. Zij moesten uit
Coornherts geschriften leeren, dat het ware geloo f niet in het
hangen aan eene geschrevene confessie bestaat maar in geestelgk leven in gemeensehap met God en met Jezus Christus,
then Hij gezonden heeft. Bovenal moesten zij het zich door
de welversneden pen van Coornhert laten voorsteilen, dat
de oude zonde van het ketterdooden niet door de nieuwe
kerken de Reformatie mocht bedreven worden. Ziedaar het
doel van Prins Willem, dat ongetwijfeld van staatsmanwijsheid getuigt. Coornherts arbeid is waarlijk ook niet ijdel
geweest; want hij heeft duizenden lezers gevonden, vooral
in den stand, waaruit onze magistraatspersonen voortkwamen.
Bij herhaling zijn zijne werken gedrukt en veertig jaren na
zijnen dood nog Bens gezamenlijk in het Licht verschenen.
Ligt in die waardeering van Coornhert opgesloten, dat
zijn vorstelijke beschermer hem in alles te wille was ? In
geenen deele. Hoe gunstig Prins Willem dacht over Coornhert, hij kon niet in alles met hem instemmen. Aan zijn
verzoek om de Gereformeerde predikanten het stilzwijgen
op te leggen, kon de Prins niet voldoen.
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WJ zullen u voor verongelijking vrjjwaren," zoo sprak
hij, ,,indien gij u kalm houdt en geen nieuwe strijdschriften
uitgeeft." -- Vleide Coornhert zich, dat de Prins in 1581
zou zijn tusschen beiden getreden, om aan de Roomschen to
Haarlem het gebruik van twee kerken te vergunnen; vergeefs! Prins Willem liet de beslissing at,n de Staten over
en deze waren niet voldaan, voordat het aangeboden rekest
was ingetrokken en in stukken gescheurd. In den strijd over
den Catechismus werd er van hooger hand gezorgd, dat de
Haagsche Disputatie zonder krenking van Coornherts achtbaarheid ten erode liep, maar desniettemin was toch wel degelijk door de Staten het besluit genomen, al de exemplaren
van Coornherts Proeve in handen van den Haarlemschen
Magistraat te stellen om ze te vernietigen. 1)
Het besluit was genomen, ondat de Staten met de opdracht van het boek niet gediend waren; maar de straf,
die zij Coornhert oplegden, zal ook bij Prins Willem geene
tegenspraak hebben ontmoet. Eene vrije beoordeeling van
den Catechismus mocht in den toenmaligen periculeuzen
tijd verderfelijk heeten, vooral ivaar zij geschiedde op zoodanigen Loon, als Coornhert aansloeg. Het was toch waarlijk al te forsch, in een geschrift opgedragen aan de Staten,
den Catechismus, die kerkelUk goedgekeurd was, eene valsche,
schadelijke leer, ja zelfs venijn te noemen.
Doch dat was de fout van Coornhert. HJ werd wel Bens
1) De Resolutie van 11 Febr. 1583 is van dezen inhoud: Daar in
deze periculeuze tijden door zulke boeken groote beroering gewekt
wordt, gelasten de Staten, ze niet verder uittegeven of to verspreiden,
maar de gedrukte exemplaren in handen van den Haarlemschen
Magistraat te stellen en aan twee professoren, alsmede aan ds. Donderkloek (kluchtige naanzverbastering in een o f ficieel stale) optedragen.
vraagpunten er nit afteleiden, die door Coornhert moeten beantwoord
worden. Is aan de Staten daaruit gebleken, wat de grond van het
verschil is, dan moot er verder gevoegli i° en christelijk met Coornhert
gehandeld worden, als meest strekt tot bevordering van de waarheid
en van Gods leer en heilig Woord.
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te scherp en bezigde woorden, die de menschen met bitterheld vervulden. Er waren er althans, die hem in dit opzicht zeer berispelijk vonden. De rechtsgeleerde Fries
Aggaeus Albada, 1) voor het overige met Coornhert bevriend,
zegt van hem, dat hij iemand was, die wel Bens een meesterachtigen toon aansloeg, gaarne tegen anderer gevoelen
bedenking inbracht maar liever geene aanmerking op zijne
eigen beschouwingen hoorde. Albada kon dat schoolmeesterachtige in Coornhert niet dulden en hield het er
voor, dat hij als christen nog veel zou moeten leeren. Toch
weigerde Albada niet, in briefwisseling met hem te treden
en zijn oordeel over godgeleerde werken in te winnen. Deze
gebreken, die hij in hem opmerkte, waren ook geene afdwalingen, die de beginselen van zedelijkheid raakten, maar
fouten, die getuigden van een minderen trap van ontwikkeling in christelijk leven. Niet vreemd in den man, die
nooit de rechte kennis verkregen had aan „zonde en ellende",
of aan ,,verlossing".
Waarschijnlijk heeft Prins Willem zich aan deze gebreken van Coornhert meermalen geergerd en hebben zij de
nauwere aaneensluiting van beide mannen in den weg gestaan. Opmerkelij k is het althans, dat de betrekking van
den Prins tot Coornhert nooit tot wezenlijke vriendschap
aangegroeid is.
Tot den vriendenkring van Prins Willem heeft Coornhert
niet behoord. Een dienaar van Oranje is hij geweest, een
eerlijk en welmeenend dienaar, Wien het ook aan des Prinsen hartelijke waardeering niet heeft ontbroken, maar die
volstrekt niet op eene lijn is te stellen met mannen als Philips van Marnix, f eer van St. Aldegonde, met Pierre de
Loyseleur, Heer van Villiers of met Jean Taffin. 2)
1) Zie Sepp., Drie evangeliedienaren ten tijde der Hervorming.
bl. 131 en v.
2) De Heeren van Aldegonde en Villiers waren edellieden van
geboorte, Taffin was Secretaris van Granvelle geweest.
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Dit drietal mannen behoorde tot den vertrouwden vriendenkring des Prinsen en voldeed aan de eischen van zijn
hart. Gelijkheid van theologische denkwijze verbond den
Prins aan deze mannen. Ook behoorden zij door geboorte en
levensstand in den kring der edellieden. Coornhert was nit
burgerlijke ouders gesproten en heeft levenslang te midden
van dezen stand van menschen verkeerd. Zijne vrienden
waren inzonderheid burgemeesters, leden van regeerende
geslachten. Als zoodanig komen in zijne geschriften de namen voor van Willem Dercksen 1 ), schout te Amsterdam,
Hendrik van Marckel, Burgemeester te Deventer, Dirk Jacob van Montfoort, Burgemeester te Leiden, Jan van Zuren,
Gerrit Stuver en Nicolaas van der Laan, Burgemeesters te
Haarlem. Met hen hield hij briefwisseling, met hen besprak
hij zijne letterkundige plannen, aan hen droeg hij zijne geschriften op. In het gezelschap van deze mannen gevoelde
hij zich het meest op zijne plaats; hier heeft hij trouwe
vriendschap gevonden, hier heeft hij het zegenrijkst gearbeid,
en is hij ook het hartelijkst gewaardeerd geworden als het is de uitdrukking, die hij zelf gaarne bezigde — aller
dienstschuldige Coornhert.
1) Willem Dercksen zie opdracht der Odyssee verschenen in 1561.
Hend. van Marckel zie opdracht van Lijdenstroost. Coornh. III.
fo 368.
D. J. van Montfoort, zie opdracht van Coopman, Coornh. II. fo 377.
Jan van Zuren, aan wien Coornherts Officia van Cicero is opgedragen, terwijl hij tevens uitgever is van dat boek.
Gerrit Stuver, zie opdracht van Onwetendheid Coornh. I. 1° 120
Nicolaas van der Laan, zie opdracht Wedergeboorte, Coornhert I.
fo 177 en Aangeheven dwang, Coornh. I. fo 469.
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6.

000RNHERT DE LIBERTIJN.

Coornhert de Libertijn. Zoo scholden hem zUne tegenstanders, en nemen wij dien scheldnaam over ? of verbin den
wij aan dien naam eene gunstige beteekenis, zoodat hij
ophoudt, een scheldnaam te zijn ? indien ,ja, dan vatten wij
het woord anders op dan Kalvijn, die zich hoogst ongunstig over Libertijnen uitlaat. In zijne verhandeling contra
Libertinos (Calv. opera VIII. p. 377 etc.) stelt hij de Libertijnen voor als geestdrijvers van de ergste soort. Het zijn
in geloof en zeden aan Christus vijandige menschen, loochenaars van de grondwaarheden van den Bijbel, ongebonden
lieden. De door Kalvijn bedoelde Libertijnen behooren in
Belgic en Frankrijk thuis en staan, zoo het schijnt, in verband met middeleeuwsche partijgangers, fratres et sorores
liberi Spiritus. 1) Kalvijn waarschuwt tegen deze Libertijnen
als tegen eene pest der christenheid. RU weet geene woorden
to vinden, sterk genoeg om deze allergevaarlijkste sekte te
brandmerken. Ret laat zich begrijpen, dat sedert de uitgave
van zijne verhandeling de naam Libertijn allerwege is verfoeid geworden en dat Kalvinistische predikanten hunne
tegenstanders, indien zij hen jets zeer onaangenaams wilden
zeggen, Libertijnen noemden.
Zij noemden ook Coornhert een Libertijn, ja den Prins
der LibertUnen, en gaven daarmede to kennen, dat hij een
vrijgeest was, dien zij volstrekt niet vertrouwden. Wat was
er van een Coornhert te wachten ? wat van zUn geloof, van
zijne zeden ? Zij wisten to vertellen, dat hU een woesteling
was, die geene tegenspraak kon dulden maar, als hij tot stilzwijgen gebracht werd, er met de vuisten op insloeg. Ook
werd er gelasterd, dat hij een ontuchtig leven leidde ja,
1) Vergelijk Broes, Marnix aan de hand van Prins Willem, II. 1. pag.
117-121.
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met zijne eigen dochter — verbeeldt u, hij de kinderlooze
Coornhert -- boeleerde. 1)
Verre van ons slechts een oogenblik aan zulke lastertaal
geloof to slaan! Wij weten, dat de geschriften van Coornhert altijd en overal getuigenis geven van refine zeden en
dat uitstekende mannen onder 4jne tijdgenooten er eene
eer in stelden, omgang met hem to hebben. Deugdzaam to leven
was zUne vreugde, en in zelfbeheersching anderen voor to
gaan, daartoe voelde hij zich, al schoot hij er, even als
ieder ander mensch, tekort in, als van God geroepen. Zijn
.Libertinisme ging gepaard met een zuiveren wandel en met
hooge vereering van de waarheden des Christendoms. Coornhert was een hartelijk voorstander van den Bjjbel, mits hij
hem naar eigen inzicht uitleggen en toepassen mocht. Wat
was dan eigenlijk zijn Libertinisme ? Zijne tegenspraak
tegen het Kalvinistisch stelsel in de eerste plaats en voorts
het onzijdig standpunt, dat hij innam tegenover elke andere
kerkelijke geloofsbelijdenis.
G. Brandt beschrijft in zijne Kerkhistorie de Libertijnen
als lieden, die weinig of geen werk van het kerkgaan
maakten en zich in hunne belijdenis naar den smaak van
hunne omgeving voegden, lieden, die er hun eigen geloof
of ongeloof op nahielden maar zich over het algemeen
weinig met godsdienst bemoeiden. 2)
Slechts ten deele past deze beschrijving op het Libertinisme van Coornhert. Hij was alles behalve een onverschillige ; integendeel, in godsdienstzin en in godsdienstig
leven stelde hij een zeer groot belang. Daarom protesteert
hjj ook meermalen tegen den naam van LibertUn. Immers,
hU was zich van den ernst en de gemoedelijkheid van zijn
streven bewust. Libertijnen zUn in zijne schatting licht1) Zie voorrede van Synodus (Coornhert II. fa 2), waar ook verhaald wordt, hoe deze lasterpraatjes wederlegd zijn.
2) Zie Brandt, list. der Reform. I. bl. 189 en 190.
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zinnige en liefdelooze menschen, verdervers van hun nen
naaste. 1 ) Hij daarentegen wil, zooals hij uitdrukkelijk
schrijft in de voorrede van zijne Wellevenskunst, C allen, die
in Libertijnsche vrijheid en goddeloosheid verwilderen, tot
betere gedachten brengen." 2) Zijnen vriend Spieghel, die
hem van den blaam van Libertinisme vrijpleit, brengt hij
hartelijken dank toe, 3) en, als hij kan, tracht hij in de
schriften van zUne tegenstanders, Libertijnsche wangevoelens aan te wijzen, om hen op die wijze te bestrijden. 4)
Nu is het de vraag: doen wij Coornhert geen onrecht
aan, als wij hem ondaiiks dat alles onder de LibertUnen rangschikken ? Wij zouden hem onrecht aandoen, indien
het spraakgebruik den naam Libertijn tot zulk soort van
lichtzinnige en onversehillige menschen beperkte, maar gedachtig aan de opmerking van dr. Sepp in zijn Drie Evangeliedienaren nit den tyd der Hervorming bl. 121, dat onder den naam van Libertijnen ook zulken begrepen werden,
Wier hart warm voor Christus klopte, loch wier verstand
zich niet voegde naar de vastgestelde belijdenissen, noemen
wij Coornhert een volbloed Libertijn maar van goeden huize,
een onaf hankelijk denker, een oorspronkelijk spreker en
schrijver. Hij stelt het tot zijne levenstaak, de overdrijvingen
en eenzijdigheden van alle kerken te bestrijden, hare zwakke
zijden in het licht te stellen en met name de Kalvinistische heerschzucht te beterugelen. Verschil van zienswijze
behoeft volgens hem de Christenen niet van elkander te
scheuren. Zij moeten dat verschil met den mantel der liefde
bedekken. Persoonlijk geloofsleven behoort de hoofdzaak te
zijn.
1) Coornhert II. fo 341 enz. beschuldigt de Geref. predikanten van
Libertijnsche gevoelens.
2) Zie Coornhert I. f° 270. Wellevenskunst.
3) Zie Coornhert III. fo 152. Brievenboeck.
4) Zie Coornhert II. fo 477. Replyck.
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Bracht dat standpunt Coornhert in botsing met de leeraars
en voorgangers van alle kerken, door zUne strijdschriften
werd hij meer en meer hun felle tegenstander. Met enkele
vrijzinnigen, zooals den Leidschen predikant Caspar Coolhaas
en den Doopsgezinden vermaner Hans de Ries, moge eenige
vriendschapsbetrekking voortgezet zijn, voor de overige predikanten was hij als de heiden en tollenaar. Maar dat ontmoedigde den vaak miskenden en fel gegriefden Coornhert
niet. Hij vond troost in de vrijspraak van zijn geweten en
sloot zich des te nauwer bU die vrienden aan, die hem verstonden, van hem leerden en zijn Libertinisme deelden.
Op staatkundig gebied waren de Nederlandsche,Libertijnen de tegenstanders van de Kalvinisten. De laatsten streden
voor de autonomic der kerk, de eersten wilden niets weten
van eerie kerk, onaf hankelijk van staatsgezag. Volgens
hen 1 ) moest de overheid bij kerkelijke benoemingen en bij
geschillen over de leer eene beslissende stem hebben.
Ontegenzeggelijk heeft Coornhert in zijne Justificatie en Remonstrantie dat gevoelen omhelsd, 2) ofschoon het niet blijkt,
dat hij het in zUne latere geschriften verder ontwikkeld heeft.
Zijn Libertinisme bepaalde zich tot het gebied der theologie.
Herinneren vvij ons de woorden, die hij op zijn sterf bed
uitte : ri God kan mijne ziel verwerpen of behouden, naardat
het Hem behaagt; maar Hij is goed, Hij doet niets dan
goed en zal mitsdien zijn goed schepsel niet verderven."
Deze woorden geven aan den Gereformeerden hoogleeraar
J. Trigland stof tot de opmerking, dat Coornhert eigenlijk
de leer, die hij gedurende zijn leven bestreden had, stervende tot de zUne maakte. 3 ) Immers, hij bekent, dat God
1) Zie Ynr . J. C. Naber, Kalvinist of Libertijnsch ? en dr. W. P. C.
Knuttel, R. Telle, een Libertijnsch hekeldichter, Gids 1886.
2)Vergelijk echter zijne brieven aan Caspar Koolhaas, waar hij schrijft:
ik oordeel, dat de overheid de macht niet heeft, om een godsdienst
te gebieden of te verbieden, zie Coornhert III. fo 145 en 146.
3) Zie Trigland, kerck. Geschiedenissen fo 715.
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vrijmachtig is. Wat is dat anders" roept Trigland uit,
dan aan de goddelijke praedestinatie te gelooven! Wat —
gaat hij voort -- heeft Coornhert dan te murmureeren gehad tegen de gereformeerde leeraars, die hetzelfde stelsel
huldigen! maar het b1 jkt hier, voegt hij er bij, dat God
hem in het geweten Last en in zijn sterven getuigenis doet
geven van de waarheid."
Is dit wel juist gezien ? heeft Coornhert stervende zijne
anti-gereformeerde denkbeelden herroepen P of geeft hij eenvoudig te kennen, dat hij zijne of hanke1 jkheid als schepsel
erkent ? Wij meenen zjne woorden in dien zin te moeten
verstaan. Als hii vervolgens zjjne ziel een goed schepsel
Gods noemt, zegt Triglarnd : hoe is bet mogelijk ! een goed
schepsel ? niemand is goed dan Een, namelijk God. Goed ?
ja, Adam was goed voor den val. Goed? alle menschen zijn
verdoemelijk, door en door slecht, en hebben verzoening
door Christus en vernieuwing des h. Geestes noodig. Helaas,
daaraan had Coornhert geene kennis, want hij meende de
wet volkomen te vervullen en aldus rechtvaardig voor God
te zijn. De rampzalige, die het Evangelie en den Ileer Jezus
versmaadde! Op zoo lossen grond bouwde hij zijn eeuwig
behoud !"
Dat Coornhert onrechtzinnig was, behoeft geen betoog,
maar dat hij als met stervende lippen het Evangelie zou
hebben versmaad, is te sterk gesproken. Hij noemt zijne
ziel een goed schepsel Gods. Naar zijne doorgaande manier van spreken duidt dat aan, dat hij zich bewust
was, zijn leven goed besteed en Gods gebod getrouw volbracht te hebben.
Met kalmte zag hij daarop terug en met gerustheid dacht
hij aan zijne eeuwige toekomst. Er was op zijn sterfbed
geene sprake van gewetenswroeging. Het goede had hij
steeds bedoeld. Aldus hoopte hij voor God te verschijnen.
Dieper ging Coornherts opvatting niet. Roomsch en onroomsch mocht er hem om verketteren, hij achtte zijne
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zienswijs aan den Bijbel ontleend en wel verre van op zijn
sterfbed daaraan ontrouw te worden, hield hij zich tot het
einde toe daaraan vast. Stervende bleef hij volbloed Libertijn.
Daarvan getuigen ook, gelijk wij vroeger zagen, zijne
wijsgeerige geschriften: Wellevenskunst, Opperste Goeds nasporingh, Van de onwetentheyd des mensehen en Of waerheyt
vey maeckt — De Wellevenskunst is inderdaad een Libertijnsch boek te noemen. W el schrijft Coornhert in de voorrede, dat hij de noodige Bijbelplaatsen tot staving van den
inhoud zijns boeks had kunnen aanhalen, maar door aangehaalde bijbelplaatsen zou hij het toch niet tot een handboek van christelijke zedenleer hebben gemaakt. Dan had
hij het geheel anders moeten jnrichten. Christus had er
het middelpunt van moeten zijn. De mensch buiten Christus
had vooropgesteld moeten worden en de mensch, in Christus
ingelijfd, als aanvankelijk verlost en geheiligd, daartegenover.
En gelijk wij in de Wellevenskunst deze diepere en innigere opvatting missen, zoo ook in Opperste Goeds Nasporingh. Het zijn wijsgeerige gesprekken in Ciceros trant.
Coornhert houdt zich beurtelings met Hans de Rijck, Spieghel,
van _ Brederode, Boomgaart en Stuver bezig. Met deze
vrienden zoekt hij een wijsgeerig antwoord op de vraag:
wat is voor den mellsch het hoogste goed ? is rust het
hoogste goed? of is het genot ? of misschien deugd ? Neen,
het is liefde. Verder wordt dan ontwikkeld, dat de liefde
tot God, des menschen hoogste goed is. Reeds de begeerte
naar God stemt den mensch gelukkig, maar gelukkiger is
hij, zoodra hij God werkelijk in zich heeft, d. i. in gemeenschap met Hem leeft. ,, Vrienden" roept Coornhert uit ,, alles
moet ons gelegen zijn aan de kennis van God en van Zijne
hemelgave, — Christus. Dit is het eeuwige leven, het einde
en de weg." Hier zou men bij den eersten oogopslag zeggen,
betreedt Coornhert het gebied van het innigste heiligdom
des christelijken levens, en toch, wel bezien, blijft hij op
den dorpel staan. HU dringt niet tot de diepte van de ziel
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des zondigen menschen door en ontdekt niets van de verlossende werkzaamheid van Christus. Daarom wordt het
ons door Zjjne Opperste Goeds %asporangh 1 ) niet duidelijk,
hoe de mensch er toe komt, om werkelijk ondanks z^jne
zonden met God gemeenschap te hebben.
Volgens hem heeft de mensch, om het hoogste goed
deelachtig te worden, niets anders noodig dan de uiteenzetting der waarheid. Heeft hij de waarheid in zich opgenomen, dan wordt zijn geest van het juk der onwetendheid verlost en in vollen nadruk vrijgemaakt. Dat is het,
wat hij in de reeds genoemde wijsgeerige opstellen 2) ontvouwt, maar dat is het ook, wat ons bevestigt in de meening : Coornhert was -- niet in den slechten maar in den
een Libertijn.
besten zin des woords

7.

GEESTVERWANTEN VAN 000RNHERT.

Is het den lezer na al wat aangaande het karakter van
Coornhert gezegd wend, duidelijk geworden, Welk een man
hij geweest is? Staat zijne beeltenis ons thans helder voor
oogen? Mij dunkt, wij hebben hem leeren kennen als een
van die stoere Hollanders der zestiende eeuw, in den strijd
met Rome en Spanje zich bewust geworden van hunne
kracht, niet zoozeer een beminnelijk dan wel een achtbaar
man, zuiver van zeden, forsch van taal, burgerlijk in zijne
vormen, helder van geest, edel van hart. Geen staatsman
maar toch bevorderaar van het welzijn van den Staat,
na^jverig op zijne rechten, blakende van liefde voor vrijheid.
Merkwaardig is het standpunt, dat hij inneemt. Om het
zich goed voor te stellen houde men in het oog, dat hij
1) Zie Coornhert I. fo 337-352.
2) Zie Coornhert I. fo 120-134 Van de onwetenheyt des mensehen,
en Coornhert I. fo 80-83. Of waerheit vrij maeckt.
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optrad, then het eerste tijdperk der Reformatie reeds geeindigd was. Van het Pausdom had men zich losgescheurd.
Men gevoelde zich dus van de knellende banden der priesterheerschappij ontslagen. Een man als Coornhert, Protestant in merg en gebeente, kon zelfs op het eigenaardig goede
in de oude Moederkerk wijzen. Ook het tweede tijdperk dat der Anabaptisten — was voorbijgegaan. Zij waren van
het tooneel verdwenen — de onstuimige dwepers en woelgeesten, die met omverwerping van al het bestaande het
nieuwe Godsrijk hadden willen stichten ; en wat er in gewijzigden worm van die Anabaptisten als Doopsgezinden
was overgebleven, droeg wel eene edele kiem in zich om,
maar die gemeenten of broederkringen hadden voor Coornhert weinig aantrekkelijks. Zijne aandacht werd bovenal
geboeid door de Kalvinisten. Hij zag het Kalvinisme in
Holland wortel schieten en dagelijks krachtiger to voorschijn
komen. TJit alles bleek, dat het bestemd was, om de heerschappij to voeren en zijn stempel to drukken op bet leven
van ons yolk. Maar wie dan ook het Kalvinisme volgde,
ofschoon zelfs de Prins van Oi'anje er zich bij aansloot,
Coornhert kon er zich niet mee vereenigen. Het streed tegen
zijne innigste overtuiging. Hij zag er niets dan onheil in
voor kerk en staat. Voortaan werd het zijn levensdoel, dat
stelsel to bestrijden met al zijne macht. Hij zelf. .... wat
stoorde hij zich aan het schelden der vertoornde Kalvinisten.
Hunne geloofsbelijdenis was de zijne niet. Hunne kerkelijke
gemeenschap had hij niet noodig. Hij hechtte niets aan
kerkelijke ceremonien. Zijn hoogste goed was het welleven,
gelijk de Humanisten bet zich op het voetspoor van Cicero
en Seneca voorstelden. Overigens Wilde hij onderlinge verdraagzaamheid, en, al riep hij geen leeraar aan zUn stem=
bed, hij blies den adem toch niet lit, zonder met heiligen
ernst zUn vertrouwen op God, beleden to hebben.
Was dat standpunt, door Coornhert ingenomen, oorspronkelijk ? was bet louter vrucht van eigen onderzoek en na-

185
denken ? cif heeft hU het een en ander aan zijne tijdgenooten ontleend ? Voor een groot gedeelte zal het aan zijn
eigen rusteloos peinzen en studeeren zijn to danker geweest;
maar hij moet toch ook menig denkbeeld aan Erasmus
ontleend hebben, den man, wiens geschriften hems goed
bekend zijn geweest en behalve aan Erasmus aan moderate
theologanten, die zich verzetten tegen het drijven van de leer.
Zulk een theologant was Corranus of Bellerive, een Spanjaard van geboorte, hoogst waarschijnlijk opgeleid aan de
school van Kalvijn. Ofschoon deze man slechts kort in
Nederland, bepaald to Antwerpen, vertoefde, is toch zijn
naam algemeen bekend geworden door eene adhortatie aan
de herders der Luthersche gemeente to Antwerpen in 1567.
,,Geen ijdele en spitsvindige vraagstukken," zoo vermaant
hij, „geen strijd over gevoelens! dan krijgen wij geloofsonderzoek en wie zal ten la'atste de opperste reciter zijn ?
Geen scheldwoorden op den kansel, geen schotschriften
uitgeven, geen namen verdraaien. De Heer Jezus heeft
Qns als kenteeken de onderlinge liefde gegeven. "Waartoe
belijdenissen ? en die dan, alsof ze een vijfde evangelie
waren. Men wil disputaties houden. Baten ze iets ? Ware
het niet beter op de praktijk to letten! in de zaak der
religie late men de menschen vrij. Geen rechters zijn over
elkanders geweten !" 1)
Met dezelfde milde denkwijze was ook de Vlaamsche
Godgeleerde Cassander vervuld, aangaande wien Gerard
Brandt getuigt : 2)
Grondpunten zijn alleen de bakers, die ons leiden
Tot God door liefd en vree. Op 't noodig komt het aan
Wanneer zal eens in 't eind de kerk dien weg inslaan ! !

Van den Zwitserschen hoogleeraar Castellio, ernstig tegenstander van Kalvijn, vertaalde Coornhert een traktaat over
1) Zie Historische Nasporingen door dr. Sepp, bl. 93-191.
2) Zie G. Brandt Hist. der Ref. I. bl. 261.
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de praedestinatie, onder den titel van Corte Berispinge van
Calvini leere. Deze Berispinge dient, om den Nederlandschen lezer het gevaar to doen inzien van het to diep waden
door de grondelooze zee der verborgenheden Gods. Het
behoeft wel geen betoog, dat Coornhert in Castellio's beschouwingen zijne eigene denkwijze teruggevonden heeft. 1)
Hebben wij vroeger gezien, dat Coornhert zeer ver Bing
in het gering achten van uiterlijk kerkgebaar, terwijl hij
uitsluitend hechtte aan het geestelijk opwassen in Christus,
hij heeft diezelfde denkbeelden aangetroffen bij twee Duitsche Godgeleerden van zijnen tijd, met name bij Sebastiaan
Franck en Caspar Schwenckfeld. -- Volgens Franck beteekent de uitwendige belijdenis niets. Waar het leven in God
is, moge men Roomsch, of Luthersch, Kalvinist of Mennoniet
heeten, daar is kindschap Gods. Het inwendig licht wordt
aanschouwd en dat is de hoafdzaak. 2).
Bij Schwenckfeld komt alles aan op vernieuwing des men schen. Godsdienst en zedelijkheid zijn onafscheideli ,jk van elkander. De leer moet opgelost worden in het leven. Niet het
leerstelsel maar de levende zielsgemeenschap met Christus
neemt de hoogste plaats in het christendom in. Geene overheid
bemoeie zich met` geloofszaken; de waarde van doop en
avondmaal is betrekkelijk. ') Met deze schrijvers is Coornhert misschien gedurende de jaren zijner ballingschap in
kennis gekomen, terwijl hij later veel van hunne eigenaardige gevoelens zal teruggevonden hebben bij den Frieschen
rechtsgeleerde Albada, met wien hij briefwisseling gehouden heeft.
1) Zie Coornhert III. 362-366. Bovendien verscheen Coornherts
vertaling van Castellio's geschrift van de gehoorsaemheyt 1582 en
van zijne tsamenspraecken 1581.
2) Zie list. Nasporingen door dr Sepp. I. bl. 158-193.
3) Zie dr. Sepp. Drie Evangeliedienaren nit den tijd der hervorming. bl. 151-183. Coornhert haalt Franck en Schwenckfeld aan in
Verschooningh enz. en in Schijndeughd.

187
Van dezen edel denkenden man is het woord afkomstig:
Zoo wie gelooft en belijdt, dat Jezus de Christus is, dien
zal ik voor een kind Gods houden, al deelt hij niet in alles
mijn gevoelen. Er zijn er velen, die ik in de uiterlijke kerk
duld, terwijl zij door anderen worden uitgeworpen. Wat
recht zij daartoe hebben, weet ik niet." 1)
Het zij voldoende, op deze mannen to wijzen als op geestverwanten, aan Wier schriften Coornhert het een en ander
heeft ontleend. Overigens laten wij dit vraagstuk rusten,
om nog stil to staan bij eene tweede vraag : heeft hij op
zijne beurt volgelingen gehad, mannen, die door zijnen omgang en zijne schriften zijn ontwikkeld?
Aanhangers, schrijft Coornhert ergens, 2) heb ik niet,
voor zoover mu bekend is, maar er zijn er velen die mij
liefhebben. Waarom zou dat wezen ? Zij zien voor hunne
oogen, dat ik met opoffering van mij zelven, mijn gansche
leven besteed, om 's lands welvaren voor to staan.
Daarop steunde Coornhert. Hij wist, dat hij gewaardeerd
zou worden. Zijne vijanden spraken van Coornhertisten of
nieuwe Pelagianen. De naam doet weinig ter zake. Genoeg,
indien slechts het door hem, uitgestrooide zaad ontkiemde
in vele harten. En daarvan hebben zelfs zijne vijanden getuigenis gegeven. Want zij beweren, dat de aanhangers van
Coornhert de talrijkste van alle sekten zijn geweest. Vraagt
men, hoe dat komt ? het antwoord der Kalvinisten is : omdat de Coornhertisten overeenstemmen met de natuur en de
conditie der Hollanders, als die geen werk van religie
maker.
Hard klinkt dat oordeel. Hoe! de Hollanders zouden van
zulk eene natuur zijn, dat zij geen werk van religie maken !

1) Zie IJyttenbogaart kerek. list. III. 37.
2) Zie Coornhert. II. 237-267. Theriakel in de voorrede en Coornhert II. 556-575. Ooghwater § 11. —
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Ja, als religie is het onberedeneerd drijven van leerstellingen, van curieuse en subtiele vraagstukken; als religie is
het liefdeloos veroordeelen en het verketteren van andersdenkenden, daarvan is de kern onzes yolks afkeerig. Maar
als religie is het leven der gemeenschap met God, het leven des geloofs, der hoop en der liefde, dan toont de kern
onzes yolks waarachtige ingenomenheid. Zelfs, waar religie
nader omschreven wordt als wellevenskunst, gelijk Coornhert zulks deed, zijn er een aantal van de meest ontwikkelden uit ons yolk, die daar hart voor hebben en er zich bij
aansluiten.
Een treffend bewijs daarvan is de Amsterdamsche burgemeester Cornelis Pieterszoon Hooft, wiens redevoeringen
tot handhaving der gewetensvrijheid, in Dec. 1597 en Ja-nuari 1598 voor de leden van de magistraat gehouden, geheel als eene vrucht van den geest vale Coornhert kunnen
aangemerkt worden. Zij zijn waard in haar geheel bij Brandt
te worden nagelezen. 1) Welk eene taal, hoe edel, hoe
mild! Burgemeester Hooft wil van geene kettervervolging
weten. Het is niet twijfelachtig, dat hij bij Coornhert is
ter schole gegaan en diens lessen in zich heeft opgenomen.
De predikanten, zegt hij, moeten zich matigen. Niemand
moet om der conscientie-wil worden bezwaard. Het zou
onredelijk zijn, onze medeburgers, onze lotgenooten in het
kruisdragen tijdens de Spaansche tirannie, te krenken en te
strafen, omdat zij van ons in opvatting verschillen of omdat zij onze kerkordening niet in alien deele goedkeuren. --Waarlijk, als Coornhert den Amsterdamschen burgemeester
aldus had kunnen hooren, hU zou hem de hand gedrukt
hebben, zeggende: ik dank u voor die taal, mijn vriend,
gij hebt mU goed begrepen.
In datzelfde Amsterdam was sedert 1588 als predikant

1) Zie Brandt. list. der Reformatie. I. bi. 817-834.
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opgetreden Jacobus Arminius, geboortig van Oudewater
maar, op kosten van het kramersgilde te Amsterdam, ter
schole naar Geneve gezonden. Daar had hij het Kalvinisme
op welsprekende wijze door Beza hooren ontwikkelen en
was met den roem van geleerdheid naar het vaderland
teruggekeerd. Intusschen, al was hU een uitstekend leerling van Beza, hij bleef de denkbeelden van zijnen leermeester niet getrouw. Toen de Amsterdamsche kerkeraad
hem de wederlegging van Coornherts gevoelens opdroeg,
talmde hij met de uitvoering van die taak en aan het verzoek van den Franeker' hoogleeraar Lydius, om Beza tegen
een geschrift van de Delftsche predikanten te verdedigen,
gaf hij in 't geheel geen gehoor. 1) Immers, hoe meer hij
zich in Coornhert verdiepte, hoe meer hij de scherpzinnigheid van diens schriften bewonderde. In het eind gaf hij
zich gewonnen, en in plaats van Coornherts bezwaren tegen
de leer der voorbeschikking uit den weg te ruimen, was
hij zelf van het Gereformeerde stelsel afkeerig geworden
en buiten staat, bet te verdedigen. Wil dat nu zeggen,
dat hij geheel tot het Libertinisme was'overgegaan ? Neen,
zoover volgde hij Coornhert niet. Zijne gevoelens omtrent
des menschen bederf door de zonden en de verlossing door
Christus waren niet zoo Libertijnsch als die van Coornhert.
Arminius werd, zooals wij weten, de vader der Remonstranten, Wier meeningen ten jare 1610 in de bekende vijf arti.
kelen zijn geformuleerd. Ziedaar dus, wat Coornhert heeft
uitgewerkt ook in de Gereformeerde kerk. Hij heeft er
krachtig toe bijgedragen, om in vele predikanten het besef
te doen ontwaken, dat tegenover de leer van Kalvijn nog
eene andere op bijbelsche gronden te verdedigen is.
Een eigenlijken aanhang moge hij niet gehad hebben,
onmiskenbaar grooten invloed oefende hij, een invloed die

1) Zie Casper Brandt. Historia Arminii pag. 39
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is blijven voortwerken tot na zijnen dood, Via,, wie weet tot
hoelang!
Hugo de Groot schatte Coornherts arbeid hoog, 1) als
wetende, dat hij geijverd heeft voor 's lands welvaren en
gewezen op de praktijk des Christendoms.
Nog in onze eeuw wordt Coornhert door velen geprezen.
Mejuffrouw Toussaint huldigt hem in haren Leicester 2) op
de uitnemendste wijze ter oorzake van zijn letterkundig,
protestantsch en vaderlandslievend streven. Dr. R. Fruin 3)
vereert hem als een der edelste vertegenwoordigers van de
vrijzinnige partij in kerk en staat. C. Busken Huet 4) heeft
hem lief om de onaf hankelijkheid van zUnen geest; en al zijn
ook zijne vrienden niet alien zoo hoog met hem ingenomen
als dr. J. van Vloten, 5) die gewild had, dat het nieuwe
park ire Haarlem niet Flora- maar Coornherts-park zou zijn
genoemd geworden, toch heet hij ook bij dr. Jonckbloet 6)
in het protesteeren tegen gewetensdwang een der zuiverste vertegenwoordigers van het Humanisme en dr. J. ten
Brink 7) noemt hem met grooten nadruk den eenigen consequenten Protestant van de zestiende eeuw.
1) Zie Hugo de Groot in zijne brieven aan Wilms uit Parijs a° 1629
en uit Delft 1631, aangehaald Coornh. I. fo. 7.
2) Zie Leicester I. hi. 58-60, door Mej. Toussaint.
3) Zie dr. Fruin. Tien jaren. 3e druk, hi. 279 tot 290.
4) Zie Busken Huet, Land van Rembrand, 2e deel, bl. 64 en volg.
5) Zie dr. van Vloten in Studien en Bijdragen van Moll en d. H.
Scheffer IV. hi. 141.
6) Zie dr. W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederl. Letterkunde.
I. hi. 356-360.
7) Zie dr. J. ten Brink, Coornhert enz. Inleiding, XCI.

D E E L III.

DE GESCHRIFTEN VAN 000RNHERT.

1.

ZIJNE GESCHRIFTEN IN HET ALGEMEEN.

ITit de schets van zijn leven en karakter is geblei en,
Welk een man Coornhert was. Toch achten wij onze taak
niet afgewerkt, voordat wij het een en ander omtrent zijne
geschriften medegedeeld en hem als schrijver, hoofdzakelijk
als proza-schrijver, voorgesteld hebben. De lezer verwachte
hier geene volledige behandeling der uitgebreide stof maar
slechts aanstipping van eenige hoofdzaken, die tot nadere
kennismaking mogen uitlokken. Coornherts werken, in allerlei uitgaven door hem zelven bezorgd, of, door anderen
herdrukt, zijn eenige jaren na zijnen dood bijeengezameld
en uitgegeven, eerst te Gouda en vervolgens te Amsterdam.
De Goudsche uitgave is van den jare 1612, verschenen
hij Caspar Tournay, in folio. Op den titel staat, dat Coornherts Werken handelen van Schriftuurl}jke en veelleerrjjke
zaken . zeer stichtelijk en dienstig voor lief hebbers der waarheid. Een fraai portret in houtsnede door J. van Lamsveldt,
naar Cornelis van Haarlem, versiert het titelblad. Daarop
volgt het levensbericht, dat wij reeds dikwijls aangehaald
hebben; voorts de voorrede en de inhoudsopgave.
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Van deze Goudsche editie is niet meer dan een deel verschenen. In zijn geheei is dat herdrukt in het eerste deel
van de Amsterdamsche uitgave van 1630, bezorgd door den
boekverkooper Jacob Aertszen Colom of Calom, op 't Water in
de vyrige colour. De Amsterdamsche uitgave is de meest bekende en in bibliotheken voorkomende, terwijl van de Goudsche, die zeldzaam schijnt te zijn, een exemplaar aanwezig is in
de Librye van de Sint-Janskerk te Gouda, de kerk, waar
ook het stoffelijk overschot van Coornhert begraven is. De
Amsterdamsche uitgave bestaat nit drie deelen in folio.
Het titelblad stelt eene soort van altaar voor, boven hetwelk
de naam des schrijvers Dierryck Vol Kaarsen Koorn Hart
is geallegoriseerd. Een kandelaar wordt vastgehouden door
eene hand, die nit de wolken komt, van stralen omringd.
De armen van den kandelaar worden gevormd door vogels
en langen, die flambouwen dragen. Het boveneinde is eene
kroon, bestaande nit het woord ryck, waaraan het wapen
van Amsterdam, Coornherts geboorteplaats, zich aansluit, en
het benedeneinde is een hart met korenaren. Rechts van het altaar staat de krachtige figuur van Coornhert tusschen de zinnebeelden van vrijheid en gewetensdwang. HJ vertreedt het
masker der dubbelzinnigheid met zijne voeten. In de rechterhand houdt hij een passer, in de linker een verrekijker. Links
van het altaar staat de figuur van eene vrouw, de Christe lijke deugd met eenen lichtkrans om het hoofd. In de
rechterhand houdt zij een gesloten boek en eenen olUftak,
in de linker. een stilet; aan hare voeten ontdekt men de
zinnebeelden van list en leugen ter eene en die van liefde
en vrede ter andere zijde. Eindelijk zijn er aan het benedeneind der prent drie medaillons met figuurlijke voorstellingen
van Christelijke deugden, die door bijbelteksten nader worden aangewezen.
Men behoeft niet te vragen, of de uitgever, die zulk een
titelblad ontwierp, ingenomen is met Coornhert. Naar zijn
oordeel gaat er licht, liefde en leven van Coornherts veel-
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soortige werken uit. In denzelfden lofprijzenden trant zjjn
ook de voorredenen gesteld, die in het eerste, tweede en
derde deel worden aangetroffen. C. Boomgaart, de schrijver
van de eerste, zegt, dat Coornhert voor eendracht en liefde
geijverd ei tegen lichtvaardig verdoemen gewaarschuwd
heeft. Hij wekt den deskundigen lezer tot ijverig bestudeeren van Coornherts Werken op. J. A. Colom, de schrij
ver der tweede voorrede, noemt hem een ongeveinsd voorstander van waarheid en lief hebber der volksvrijheid, waardig om met Erasmus en andere beroemde manners tot de
beste Hollandsche deugdshelden gerekend to worden. De
ongenoemde, die de derde voorrede schreef, richt zich tot
de scheurzuchtige christenheid met een betoog, dat Coornhert steeds de bevordering van algemeene verdraagzaamheid
heeft bedoeld.
Komen wij nu tot den inhoud der drie deelen, dan blijkt
het al spoedig, dat alle rangschikking, hetzij naar tijdsorde,
hetzij naar een anderen maatstaf, ontbreekt. Al lezende
moeten wij den weg in deze folianten zoeken. De uitgever
schijnt de stukken, die voor de hand lagen, opgenomen en
gedrukt to hebben. Voor den tijdgenoot, die goed tehuis
was in de vele boeken en boekskens van Coornhert en die
de daarmede samenhangende gebeurtenissen kende, moge.
zulk een Bemis aan ordelijke rangschikking niet hinderlUk
zijn geweest, voor het nageslacht is het verre van aangenaam.
Het eerste deel vangt aan met eene theologische verhandeling, toevalligerwijze eene der laatste, zoo niet de
allerlaatste van Coornherts hand, over Godt ens. Na die
verhandeling, die uit eene verzameling van bijbelteksten
onder bepaalde rubrieken bestaat, (waarschijnlijk de loci
communes door hem in 1583 bedoeld, zie` bladz. 109), vinden wij twee grootere stukken: Hertspieghel godtlycker
Schrifture en Toetsicen der ware leeraren, waarop kleinere
theologische traktaten volgen. Dan wordt er plaats inge13
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ruimd voor twee hoofdwerken des schrijvers : Zedecunst of
Wellevenskunst en Opperste Goeds Nasporinyhe, terwijl eindelijk in eene borate rij proza en poezie, groote en kleine,
oudere en jongere geschriften elkander afwisselen. Ziedaar
het eerste deel.
Het tweede deel bevat niet anders dan groofe verhandelingen, en daaronder, er zijn er twintig, moeten het eerst
genoemd worden: die over der Conscientien veyheidt of Synodus, en het Proces van 't ke tterdooden.
Eindelijk, in het derde deel komen drie voorname stukken voor: over Predestinatie, de Leidsche Disputatie en de
Haegsche Disputatie. Voorts zijn in dat deel eene menigte
stukken opgenomen, proza en poezie, vroeger of later tit
de vlugge pen van Coornhert gevloeid en waardig gekeurd,
aan het nageslacht overgeleverd te worden, dock waarvan
wij hier de titels niet vermelden. De belangstellende lezer,
die daarvan meer wil weten, neme de moeite, het reeds
dikwijls aangehaalde boek van d r J. ten Brink opteslaan
en daarin na te lezen bladz. 187 tot bladz. 232. D r ten
Brink geeft in die bladzijden eene tijdrekenkundige rangschikking van Coornherts geschriften. Hij waagt, zooals
hij het dichterlijk uitdrukt, de eerste ruwe bijlslagen in
het maagdelijk natuurwoud van Coornherts Werken en
baant zich een doortocht door de chaotische woestenij van
diens ethische, poetische, polemische en dogmatische geschriften. Niet alleen geeft hij, zooveel mogelijk naar tijdsorde, de volledige titels, maar voegt velerlei hoogst belang_
rijke aanteekeningen daarbij tot omschrijving van den inhoud
of tot verduidelij king van de strekking. Grooten dank is
de beoefenaar van Coornherts Werken aan dr ten Brink
verschuldigd, want deze bladzijden zullen steeds met vrucht
geraadpleegd kunnen worden; en blijft er nog het een en
ander aantevullen of te verbeteren over, dan bediene men
zich van de uitvoerige bibliographic van Coornherts schrif
ten, uitgegeven door de heeren F. van der Haeghen, Th.
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J. J. Arnold en R. van den Berghe, bestuurders van de
bibliotheca Belgica te Gent. Daarin wordt aan iedere
uitgave van elk werk van Coornhert een afzonderlijk blaadje
gewijd en zijn tevens allerlei bijzonderheden ter sprake
gebracht, die tot grondige kennis van bet onderwerp kunneu leiden. Betreft zulks de geschriften, voorkomende in
de Amsterdamsche uitgave van 1630, bet betreft evenzeer
de daarin ontbrekende stukken. De bestuurders der Gentsche bibliotheek staan in verbinding met meer dan zeventig
der voornaamste boekerUen in ons werelddeel, en vermelden
zorgvuldig al wat in elke derzelven wordt gevonden. Hunne
bibliographische arbeid mag dus wel hoog gewaardeerd
worden. Hij geeft ons eene schier volledige kennis van al
wat de drukpers gedaan heeft, om de voortbrengselen van
Coornherts pen wereldkundig te waken.
Ten gerieve van den letterlievenden lezer, die lust gevoelt, de werken van Coornhert te bestudeeren, splits ik ze
in vier groepen en vermeld bier de titels der merkwasrdigste stukken :
a. Dogmatisehe Geschriften.
Hertspieghel godlycker Schrifture I. f° 1.
Toetssteen der ware leeraren I. f° 45.
Synodus van der conscienth n vryheydt II f° 1.
.Proces van t ketterdooden, kerckelyck deel II, f° 115.
Ware beschryvingh der conseientien II. f° 210.
Proeve van den Heidelbergschen Catechismo 11. f° 223.
Er fzonde ende vreemde zonde II. f° 407.
Verschooningh van de Ro omsche afgoderye III. f° 18.
Van de Praedestinatie, verkiesinghe ende verwerpinghe
Godes III. f° 172.
b. Polemische Geschriften.
Proces van t ketterdooden, polityck deel II. f° 43.
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Remonstrance b7 die van Leyden 11. f° 184.
Justificatie des magistraets tot Leyden II. f° 190.
Theriakel 1) teghen het wroeghschrift enz. II. f° 237.
Dolingen des Catechismi IT. f° 268.
Hemelwerck II. fO 341.
Bootgen uyt het Schip II. f° 393.
Van de toelatingh ende decrete Gods II. f° 524.
Van de Leydsche Disputatie III. f° 156.
Van de Haegsche Disputatie III. f° 434.
c. Volksgeschriften.
Zedecunst, d. i. Wellevenscunst I. f° 268.
Opperste Goeds Nasporinghe I. f° 337.
t Samenspraecken, d. i. KruythoTken tweede deel I. f° 439.
Wortel der Nederlandsche Oorloghen II. f0 173.
Coopman II. f° 577.
Waghenspraeck II. f° 576.
Bet Kruytho f ken, eerste deel III fO 73.

Schyndeught der secten. III. f° 341.
Vree-reden. III. f° 415.
Gesprake van liefhebbers des ghemeynen nuts. 1II. f° 489.
d. Vertalingen en dichterlijke werken.
Boethius, van de vertroostingh der wysheyt nit Latyn op
nieus vertaalt. I. f° 520.
Furmerus, van 't recht gebruyck en misbruyck van tydlycke
Have. III. fO 499.
Collenutius, 't Bedrog des werelts, van 't luye en leckere
leven. III. f° 507.

1) Van alle zonderlinge titels klinkt deze in onze ooren wel he
zonderlingst. Theriakel is: geneesmiddel tegen vergiftige beten
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Protest teghen den slaep. III. f° 506.
Lof van de gevangenis. III. f0 517.
Liedboeck. I. f° 487.
Van de maeghdekens schole. I. f° 387.
Van den boom des levees. 1. f° 399.
Van de thien maeghden. I. f° 466.
Abrahams uytgangh. III. f° 521.
Komedie van Israel. 111. f° 542A
2.

COORNHERT ALS DOGMATISCH SCHRIJVER.

Wie zich ook met Coornhert en zijne schriften bezighoudt,
bet zal hem niet in den zin komen, to zeggen: jammer, dat
hij geen predikant geworden is! Al heeft Coornhert zijne
beste jaren aan de theologie gewijd, Loch was hij niet voor
evangeliedienaar in de wieg gelegd. Daartoe ontbrak hem
de vereischte roeping, de gemoedelijke lust, om zich aan
het zieleheil van anderen to wijden en om in gemeenschap
des geloofs met zijne medechristenen to leven.
Toch was hij altijd met den bjjbel bezig en had hij eene
uitgebreide kennis van Oud en Nieuw Testament, van Kerkvaders en Reformatoren verworven, zoodat hij daarin de
evenknie van de bekwaamste predikanten mocht heeten.
Hand aan hand met deze studien gingen b^j hem de studien
van de oud-Romeinsche schrijvers. Inzonderheid hunne w^jsgeerige schriften trokken hem aan en, gelijk wij zagen, zoover strekte zijne liefde tot de Ouden zich uit, dat hij achtereenvolgens wjjsgeerige stukken van Boethius, Cicero en
Seneca in het Hollandsch vertolkte. Voor het verschil van
levensbeschouwing tusschen de Ouden en den Bij bel had hij
geen geopend oog, maar evenals de Humanisten idealiseerde
hij de schriften der Ouden en smolt hunne denkbeelden met
de denkbeelden, die hU aan Christus en de apostelen ontleende, samen, zoodat hij in zijnen ouderdom, toen men eene
diep gevestigde christelijke overtuiging bij hem had mogen
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verwachten, een boek als de Wellevenskunst heeft kunnen
schrij ven, waarvan niet Christus maar Cicero het hoofdb estanddeel leverde.
Maar Coornhert was immers in zijne beste jaren kunstenaar ! hU etste platen en sneed beeldjes en figuren in koper!
Het is zoo; jarenlang Ieefde hij van de kunst. Of hij daarom
ook voor de kunst leefde ? of hij met hart en ziel de kunst
liefhad en haar hielp ontwikkelen ? Nergens is daarvan een
spoor te ontdekken. Er is in zijne schriften, voor zoover wij
konden nagaan, geen woord over de door hem beoefende
kunst te vinden. Anders had eene bij zonder e voorliefde voor
zijn yak of voor kunst in het algemeen eene bepaalde richting
kunnen geven aan zijne theologische studien. Hij had kunstenaar kunnen blijven en tevens zUne gaven aan de kerk wijden,
zich op kerkelijke architectuur of op kerkelijke schilderkunst
toeleggen. Niets daarvan ! De christelijke leer, zooals deze
zich in de verschillende secten en gemeenten zijner dagen
ontwikkelde, toetsen aan de heilige Schrift -- ziedaar zijne
levenskeus. Zonderling schijnt aan ons, kinderen der negentiende eeuw, zulk eene voorkeur! Dikke boeken schr^jven
over Christelijke leerstukken, disputaties daarover houden,
theologisehe vlugschriften de wereld in zenden, de tijdgenooten bezighouden met breedvoerige verhandelingen, hen
door theologie zonder einde schier tot wanhoop drijven, hoe
onverkwikkelijk het ons toeschijne, was voor Coornhert zielsgenot.
Voorop staat bij hem de Bijbel, als goddelijk wetboek,
als bron en oorsprong onzer kennis aangaande al wat God
tot zaligheid geopenbaard heeft aan den mensch. ,,De heilige Schrift," zegt hjj, 1) is boven alle menschen en mitsdien
boven Kalvijn, die ook een mensch is."
Hij las den Bijbel met de grootste aandacht en beschouwde
den inhoud als Gods Woord tot den lezer. Doorgaans bepaalt
1) Zie Aflaet, Coornh. I. fo 253.
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hij zich bij den grammaticalen zin der b^jbelwoorden, zonder
zich met allegorische of mystieke interpretatie bezig te houden. Eene enkele maal evenwel wordt van den gewonen regel
afgeweken, zooals in het traktaat „van de Wedergeboorte,"
waar de geloovige ziel met aanhaling van Hooglied 4 vs. 12
een besloten lusthof en verzegelde fontein genoemd wordt 1),
die voor den .Neer alleen geopend is, en de goede wil, die God
in ons werkt, het nieuw geboren kindeke Christus in ons heet.
Elders prijst hij een stil gedrag onder de kerkelijke beroering op deze wjjze aan: ,,daarom men zwijge, want het
is een zorgelijke tijd. Maar is u met Maria een kindeke [de
goede wil] geboren, volg haar en Josef na, ontvlied het geweld van Herodes in Egypte [ci. i. ontvlied den koning,
waaronder gij leeft, en hood u schuil]. Vindt gij na Herodes
Archelaus [d. i. een verspiedenden leeuw], ga naar Nazareth
[d. i. afscheiding], om, behoed voor ontijdigen dood, op te
wassen in Christus." 2)
Slechts bij hooge uitzondering komt zulk spelen met de
uitspraken der Schrift bij Coornhert voor. HU hield zich
liefst aan de gezonde opvatting der Bijbelwoorden en volgde
den tekst van zijnen Hollandschen Bijbel, ofschoon het verschil tusschen de eene en de andere vertaling hem niet onbekend was en hij nu en dan daarover sprak. 3)
Vraagstukken, die thans de hoofden bezighouden, naar
den oorsprong der Bijbelboeken, hunne geschiedkundige
waarde, het wezen der goddelijke openbaring en de herkomst van het geloof in een God bleven vreemd aan den
geest van Coornhert, maar verwonderlijk goed bracht hU
Bijbelteksten in zijne Geschriften te pas. Van allerlei niet
dagelijks voorkomende bij zonderheden uit Mozes en de
profeten maakte hij gebruik, en, al ontbrak hem de geest
1) Zie Wedergheboorte, Coornh. I. fo 180.
2) Zie Verschooningh, Coornh. III. fo 24.
3) Zie Toetssteen. Coornh. I. fo 46, en Oorzaken Coornh. I. fo 85.
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der nauwkeurige kritiek bU het aanhalen der schriftplaatsen, zoodat b.v. en Jeremia en Paulus moet bewijzen, hoe
God 1) den mensch tot Christus trekt; in die onoordeelkundige manier van handelen stonden zijne tijdgenooten volkomen met hem gelijk. De geheele Bijbel had voor hen
van a tot z dezelfde waarde ; hun oog was niet geopend
voor het onderscheid tusschen de bedeeling van den vroegeren en lateren tij d.
En toch, ondanks zUn eerbied voor de heilige Schrift
wordt hij een tegenstander der religie genoemd en is als
zoodanig bestreden ! .... Ja, want hij stond vijandig tegen
de Gereformeerde leer over en met name tegen die van
het menschelijk verderf door de zonde.
Dat diepgaand schuldgevoel, dat eenen Paulus deed zeggen: „ik ben de voornaamste der zondaren", dat eenen
Augustinus dreef tot het schrijven zijner Confessiones, dat
den sleutel geeft tot verklaring van de worstelingen van
eenen Luther, dat begrepen werd door Kalvijn en in de
Belijdenisschriften der Reformatoren is opgenomen, bleef
aan Coornhert vreemd. De man was overtuigd van eigen
braafheid. De verlossing des zondaars bestond naar zijne
meening in trapsgewijze vooruitgang ten goede; wedergeboorte was ont^vikkeling, beter gezegd, verlichting des verstands. Komen er nochtans uitdrukkingen voor, die aan
eene diepere opvatting van de heilswaarheid des Evangelies
doen denken, dan zijn het uitdrukkingen, die hij aan anderen
ontleent, maar geene getuigenissen van zijne eigene ervaring.
Daaruit volgt niet, dat er nergens treffende gezegden, vol
van de taal des Evangelies, bij hem to vinden zijn. Er zou
eene rijke bloemlezing van liefelijke, verheflende uitspraken
uit zijne schriften verzameld kunnen worden, vooral uit
zUne stichtelijke liederen. Wie prijst uit dat oogpunt niet
het volgende lied (Liedboeck, n° 6).
1) Zie Dr. ten Brink. Coornhert bl. 199.
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Als ick zinck in myn eighen grond,
Doorsoeck myn hart van binneii,
Myn ondeughd wert my daar wel kond,
Geen deughd kan ick daar vinnen.
Nochtans heb ick der deuchden schijn
Gehadt in mynen weghen;
Daar met socht ick Gods ruste fijn,
Maar heb die niet verkreghen. .
Nu heeft my de Schriftuur gheseyt:
Wildy, o mensch, geiiesen,
En komen tot u salicheid,
In Christo moet ghy weseri.
Anders niemand dan. Christ alleen
En mach ten hemel rijzen,
Niet onreyns en sal daar certeyn
Gods tabernakel prysen.
Zoo maeckt u nu met Christo een,
Een lid tot Godes eeren :
Aan syn lichaam van sonden reen,
Hier wilt u Biel toe keeren.
In hem to zijn het hert vervreught,
't Vernieut de ziel in rusten,
't Gemoed verblyt dan in der deughd
Geen quaad mach heur meer lusten.
Met Christ vereenicht u gemoed,
Hij is Gods liefd vol trouwen,
Volght dy hem in syn weghen goed
Zoo suldy God aanschouwen.
Och, of my dit ghebeurde al
So mocht ick my verblyden:
De hoop seyt, dat het werden zal,
Wil ick met Christo lyden.
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Nu kari ick dit ghelooven niet,
Zie ick op myn vermoghen;
Maar als myn oogh op Gode ziet,
Geloof icks solider logen.
Zijn godlick macht staat noch bereyt
Myn sonden to bederven,
Volgh ick hem in ghehoorsaamheyt
Zyn liefd zal ick verwerven.

Ondanks deze en soortgelijke liefelijke, zoetvloeiende zangen, vol van den geest des Evangelies, is er in Coornhert
nooit een brandend verlangen naar de verlossende genade
Gods in Christus en de vernieuwing des heiligen Geestes
geweest. Er heeft dan ook in zUne dogmatiek lets wezenlijks
ontbroken. ZUne Christologie moge naar de kerkelijke opvatting onberispelijk zUn, 1) Christus was Loch niet voor
hem de van God gezonden Zaligmaker, die verzekering
komt geven van onze verzoening met God. Nooit heeft hij
kunnen roemen in het zalig genot van vrede door het bloed
des kruises, nooit heeft hij jubelend de geestelijke vrijheid
kunnen aanvaarden, die Christus den zondaar deelachtig
maakt.
Daaruit verklaren wij dan ook, dat Coornhert geene behoefte gevoelde om gemeenschappelijk met anderen den
naam des Heeren to loven en to danken, om gemeenschappelijk zi nen dood to gedenken aan het Avondmaal en om
dien geest van werkzame liefde aan to kweeken, die het
rechtstreeksch gevolg is van het kinderlijk, blijmoedig, zegen aanbrengend geloof. In zijne ziel stond op den voorgrond
het verlangen naar onaf hankelijkheid. HU verlangde vrU to
zijn van elke menschelUke overheersching. Door niemand
zijner tijdgenooten wilde hij zich ketenen laten aansmeden,
1) Zie in Coornherts Brieven, no. 44, en vergelijk Dr. Sepp, Drie
Evangeliedienaars, bl. 142.

203
en als de Gereformeerde predikanten met telkens grooter
luidruchtigheid hunne leer verkondigden, werd de geest
van tegenspraak vaardig over hem en hij riehtte tot hen
de nadrukkelijke vraag: bewijst — bewijst mij, dat gij de
waarheicl hebt. Rusteloos vervolgde hij hen met die eene,
veel omvattende vraag. Op allerlei wijzen, nu kalm, dan
hartstochtelijk, nu betoogend, dan strijdend, toonde hij hun
aan, dat zij geen antwoord daarop konden geven, dat antikalvinistisehe besehouwingen hetzelfde recht hadden als de
hunne, en dat de Bijbel grond heeft voor weer dan eene
opvatting. Ja, ten slotte ging zijne geheele ziel in het bestrijden van de Gereformeerdheid op, zoodat hij tengevolge
daarvan verhinderd werd, tot de diepte van het Christelijk
geloofsleven of te dalen en de voile kennis daarvan te verkrijgen.
Wat hij als dogmatisch schrijver geweest is, heeft hij
uiteengezet in een opmerkelijk geschrift, getiteld: Waghenspraack van "Coornherts kerckberispen en hartspreken, tusschen Wolphaert Schoonpraet en Lieven Ernst. 1)
S c h o o n p r a e t. Ja, vriend, onderweg van Haarlem
naar Leiden hoorde ik van niets anders dan van Coornhert.
Pat moet een man zijn! een veelschrijver 1 en al maar over
kerkelijke zaken, zonder dat hij zelf tot de kerk behoort of
eenige sekte sticht; maar jammer, dat hij in al de kerken,
die er zijn, wat te berispen vindt. Zou hij dan in het geheel Beene kerk willen? hij eischt in diegenen, die eene
kerk stichten, eene goddelijke roeping. Zou hij van God
geroepen zijn tot schrUven ?
L i e v e n E r n s t. Neen, niet anders dan in zooverre
alle Christenen roeping gevoelen.
S. Hoe bedoelt gij dat ?
E. Hij wijst zijnen naaste, die naar zijn inzicht doolt,
terecht.
1) Zie Coornhert, II. fo 576.
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S. Ja, maar weet hU de waarheid P
E. HJ verdedigt ten minste zijn gevoelen.
S. Ja, dat hij tegen verboden kerken, zooals de Doopers,
schrijft, dat is nog toe to geven, maar... tegen de Gereformeerden.
E. Goed, maar dan mogen Gereformeerde predikanten
ook niet schrijven tegen Roomsehen of Lutherschen, want
die kerken zijn in andere landen ook openlijk erkende kerken.
Ja, dan hadden de Reformatoren niet mogen optreden in
de dagen van weleer.
S. Zacht wat.... Wij, Gereformeerden, hebben de apostolische leer en de bediening der sacramenten ; wij hebben
de inrichting der gemeente naar den Woorde Gods. Zoo
mogen wij andere kerken daaraan toetsen. Wijken zij van
den regel des Woords af, dan berispen wij Naar. Dat is
geoorloofd.
E. Maar dat zou dan ieders recht zijn. Daartoe is geene
goddelijke roeping noodig. Coornhert heeft dan slechts gedaan, wat hij doen mocht.
S. Ads hij het gedaan had in vertrouwelijk gesprek, ... .
maar voor bet groote publiek! Coornhert heeft geene rust.
HU berispt een iegelijk, om alles in rep en roer to brengen .... Zijne manier van spreken is onaangenaam.
E. Hoe zoo?
S. Te streng, to hard, to scherp.
E. Ja, de kritiek is gemakkelijk. Men zou willen, dat
hij zweeg.
S. Juist, dat zou men....
E. Ja, maar dat zou niet goed zijn, wel voor hem zelven, voor zijne rust; want nu vervolgt hem de haat der
wereld. Met Paulus kan hU vragen: „ben ik dan een vijand
geworden, u de waarheid zeggende?
S. Waarheid baart vijandschap. Dat is zoo, maar de
eene mensch zegt de dingen zachter dan de ander. Coornhert moest de middelmaat in het oog houden! Hij doet
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zijn best, de Gereformeerde leer hatelijk en leelijk to maken
in de oogen des yolks.
E. En, indien hij scherp is, waarom is hij het? hij wil
verhinderen, dat de menschen gekneld worden in het kalviniaansch systeem. Betaamt het een good geneesheer, om
des koortsigen slechten smaaks wille, den geneesdrank zoet
to maken? hebben Luther, 4Calvijn en anderen zulke verzoeting aangewend ? is Luther niet grof ?
S. Ja, dat is hij.
E. Nu, maar de Gereformeerde predikanten zijn ook grof,
S. Dat erken ik, maar om best wil.
E. 0 zoo ! En mogen zij het daarom zijn! Nu, dan mag
Coornhert bet ook zijn.
Aldus spreekt Coornhert in zijn Waghenspraacic. Het is
duidelijk, dat hij beschouwd wil worden, niet als een Godgeleerde, die met een eigen systeem in de wer gild optreedt,
maar als een schrijver, die de roeping heeft, om in het algemeen . belang op de fouten in de bestaande systemen opmerkzaam to maken en den hoogen toon der predikanten to
matigen.
In de voorrede van zijn Klein Munster laat hij eenen veel
goeddunkenden Betweter zeggen : Coornhert schrijft veel to
veel en kan terecht bij een molenpaard vergeleken worden.
Welzeker, antwoordt hij zelf, zij kunnen mij wel een ezel
noemen.
Neen, hervat Bet-weter, men ziet a niet voor bot aan,
maar men vindt u scherpzinnig en niet minder hoovaardig.
Men denkt bij u aan Herostratus, die den tempel van Efezen in brand stak. Anderen weer zijn van oordeel, dat alles
kijflust is. Daarop verdedigt Coornhert de uitgave van z^jn
geschrift door staande to houden, dat ieder Christen verplicht
is, alle waankerken en twistkerken to helpen afbreken, opdat
de Heer Jezus Christus zelf plaats moge krijgen.
Ziedaar zijn rusteloos streven. Eene heilzame censuur heeft
hij over de theologische wergild zijner dagen geoefend ; maar,
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zooals wij reeds opmerkten, bij dat eindeloos beoordeelen
van anderer gevoelens, heeft hij ten slotte zijne eigene theologische ontwikkeling ingeboet.
3.

000RNHERT ALS POLEMISCH SCHRIJVER.

Naar zijn portret te oordeelen was Coornhert een vijand
van opschik en zwier. Hij dekte zich met eenen ronden breedgeranden zwart lakenschen hoed, droeg wambuis en overkleed van dezelfde stof, zonder pelswerk of borduursel en
gebruikte in plaats van een fijnen halskraag een omgeslagen
boordje van gesteven linnen.
Toch was hij in zijn uiterlijk iets meer dan een gewoon
burgerman. Zijn gelaat duidde verstandsontwikkeling aan,
zijne trekken waren scherp geteekend, de dunne smalle lippen getuigden van vastheid van wil en de levendige oogen
flikkerden van geestdrift. De geschiedschrijver Bor noemt
hem van aangezicht een straf man maar in den omgang
vriendelijk. -- Met dat al was hij een liefhebber van disputeeren. Men zie er de lijst van zijne polemische schriften
— waarvan slechts de voornaamsten bier boven (bladz. 195)
zijn opgegeven — op aan en overtuige zich van 's mans
strijdlust.
Behalve met de Delftsche predikanten en met de professoren Saravia en Lipsius kwam hij in strijd met professor
Danneus. Deze Lambertus Danneus, Fransch man van geboorte,
vurig aanhanger van Kalvijn, was uit Geneve naar Leiden
gekomen, om aldaar als professor de theologie te onderwijzen en had in 1581 een Latijnsch boekje in het licht gegeven. Eigenlijk was het een aanval tegen eene brochure van
den uyterlycke kercke Gods, die ten onrechte voor Coornherts
1) Daneau professor te Leiden, van Maart 1581 tot Juni 1582, sehrijver van Ethiek waarin de eer van het Kalvinisme verdedigd wordt
tegen hen, die waanden, dat het de moraal klein achtte. Zie Sepp.
Godg. Ond. I. 57.
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werk doorging, maar tevens trad het in eene weerlegging
van den Sentbrief, die de brochure begeleidde en door
Coornhert werkelijk geschreven was.
Nauwelijks heeft deze 10 Febr. 1581 een exemplaar van
dat boekje van Danneus ter lezing ontvangen, of, verontwaardigd over aanmerkingen, tegen zijnen zendbrief ingebracht, zet hij zich aan zijne schrijftafel en maakt in twee
dagen een tegenschrift gereed onder den scherpen titel:
Seep opte vlecken, by Danneus gestroyt op een sentbrief van
Coornhert.
Danneus intusschen was de man niet, om het antwoord
schuldig te blijven en hij schreef weer in het Latijn een
boekje tegen Coornhert. Ook hij verstaat het, scherp te zijn
in het kiezen van een titel. Hij noemt zijn opstel: Levende
kaick, waarmede Coornherts seep lichtelyck te niet avert gemaeckt
ende als een roock verdw/nt 1). Wat is dat boekje vol van
de ruwste scheldwoorden ! ,,Gij monster" — heet het daar —
„uitgegoten uit de razernij der ergste ketters, der Simonianers, der Manicheers en der Priscianisten, gij weet, dat gij
het eigenlijke Pelagianisme, de verdoemde versiering Satans
van des menschen vrijen wil, vernieuwt en uit de hel in
Holland brengt."
Professor Danneus was een hooghartig geleerde, die
eigenlijk niet dulden kon, dat een ongestudeerd burger
tegen hem in het strijdperk trad. ,,Gij reus" — roept hij
hem toe — ,, naar de woeste grootte uws lichaams, onbesneden Goliath, woudt gij de zege behalen over mij, die als
David klein van gestalte ben. Gij hebt het mis. God geeft
de zege aan de zijnen tegen u, kind van Enak. Bedenk,
wat groote boosheid gij bedrijft met tegen mij te schrijy en." Op dien aanmatigenden toon gaat het voort te razen
en te schelden, en de gedragingen van Coornhert op het
1) Zie Coornhert III. fo 50.
2) Zie Coornhert III. fo 56.
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ongunstigst uit te leggen. Deze is echter veel te onaf hankelijk van geest, dan dat hij zich door den Franschen professor het zwijgen zal laten opleggen. Wat — zwijgen en
toegeven, dat Danneus gelijk heeft? Neen, dat zal Coornhert nimmer. Li vertaalt dat Latijnsche boekje met al de
scheldwoorden in het Hollandsch en plaatst tot zelfverdediging de noodige aanteekeningen tusschen de regels in ').
Tot eer van Coornhert moet getuigd worden, dat zijne
taal minder hartstochtelijk is dan die van professor Danneus. Hij heeft en hier en elders in zUne strijdschriften
meer de taken dan de personen op het oog en laat het
karakter van de tegenpartij doorgaans onaangeroerd. Hij is
zich ook zoo levendig bewust van zijne gematigdheid, dat
hij eene Vree-reden in het licht geeft, of onderwys tot eendracht, vrede ende liefde in dese ti/den hoogh noodigh 2).
Deze Vre-reden maakt tusschen al de strijdschriften eenen
kluchtigen indruk. Moest de aansporing tot eensgezindheid
juist van Coornhert komen Men zou zeggen: niemand,
die op dit gebied minder recht van spreken had dan hij.
Veel goeds zal zijne Vre-reden dan ook niet uitgewerkt
hebben, al meende Coornhert voor zich zelven, dat hij er
de bij uitstek geschikte persoon voor was; maar het gold
van hem, wat meermalen van manners van zijnen stempel
is gezegd : 4j verbitteren en stooten af, waar zU ten goede
meenen op te treden.
Nadat Coornhert in de Vre-reden het drUven en wrijven
der partijen beschreven heeft, stelt hij de vraag: ware
het niet eerlijker en ChristelUker, dat gijlieden de een den
ander tegemoet kwaamt, in zijn onverstand droegt en vrU
1) Zie Coornhert III. fo 35c, en voorts Coornh. III. fo 327.
2) Zie Coornhert III. f° 415. Op den titel staat Coornhert niet als
auteur vermeld. Het heet geschreven over velejaren van een godsvruchtigh Christen. Zou C. het missehien nit het Hoogduitsch vertaalci hebben gedurende zijne tweede uitlandigheid ? !
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liet in het gebruik van zoodanige ceremonien, als gij meent,
Gode aangenaam te zijn ! Maar in dezen tUd schijnt ieder
te vergeten dat hU mensch is, die weleer doolde en nog
dolen kan, recht of de nauwste waarheid Gods ontwijfelbaar
aan hem alleen geopenbaard ware. leder leeft om to kijven,
te twisten en hardnekkig te warren; ieder leeft, om heer
te worden over Bens anders conscientie, om een' antler naar
zijn hoofd te dwingen en eigen meeningen aan den naaste,
zijns ondanks, op te zadelen."
Zeer juist opgemerkt. Maar gij, Coornhert, die zeep
gereed hadt, voor de vlekken van Danneus, klokgeslag
tegen Barendsz deedt hooren en het klein Munster van
David Jorisz schilderdet, gij, die branddet van verlangen,
om telkens opnieuw met Donderklok — waarom zeidet
gij niet Donteclock -- te disputeeren, die Doopsgezinden
op hunne plants zet en aan de Roomschen uwen rug toekeert, woudt gij ten slotte een apostel des vredes zUn ! !
Dan mogen wij u wel vragen: vanwaar hebt gij uw apos-telschap P is dat voor u eene goddelijke roeping ? De indruk,
lien gij maakt, is niet als van eene vriendelijke duive met
den olijftak des vredes, maar veeleer als van den waakzamen hond, steeds uitziende, of een verdacht persoon nadert,
steeds gereed, den vre em d e aan te blaffen, die zijn erf
betreedt.
Over het algemeen oefent al dat polemiseeren geen heilzamen invloed. Wij kunnen niet zeggen, dat er een adem
des gebeds over die strijdschriften is heengegaan. In plaats
van altoos de grieven tegen de mannen der kerk te hooren
opsommen, zouden wij nit Coornherts mond lieu er de taal
des geloofs, die der dankbaarheid en der• b1jdscliap vernomen hebben.
Er is jets onuitsprekelijk vermoeiends en afmattends in
die eindeloos herhaalde aanvallen op de Gerefornieerde dogm atiek.
Wij zouden wenschen, dat meer dan de heift van al die
14
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breedsprakige boeken en boekskens ongedrukt gebleven ware.
Het zou aan de kracht van Coornherts pen geene schade
hebben gedaan. Maar de theologische en kerke1 jke strijd
heeft nu eenmaal behoord tot de getief koosde bezigheden
van de zestiende eeuw ; en wij moeten de eeuwen nemen,
zooals 4j zijn.
Desniettemin staat het ons vrij, de polemische schriften
niet bij voorkeur to herlezen, maar liever aan Coornhert
bet oor to leenen, als hij b. v. in Wortel der Nederlandsche Oorloghen 1) het theologisch gehaspel de oorzaak van
's y olks ellende noennt. Pacifiek voert daar een g^sprek
met Katholiek en Gereformeerd, en zegt: ,,het y olk late
of van het bespotten, beschimpen en belasteren van elkaars
gevoelens. Kan de een den antler niet dulden, hoe zal
er dan uitzicht zijn op amiable concordia! en deze is het
Loch, die kleine dingen groot maakt, gedeelde harten
samenbindt en den mensch met God vereenigt. Wij zullen
van den nood eene deugd moeten makers en de katholieke
religie dulden, zoowel als de Gereformeerde. Hebben wjj
in 1566, bet jaar der Hagepreeken, niet gezien, dat beide
religien openlij k werden uitgeoefend ! en het veroorzaakte
noch twist noch oproer. Het scheelt zooveel, of elk gemainteneerd wordt in de vrije uitoefening van zijn geloof. Geschiedt zulks, dan is er rust en vrede. Geschiedt zulks
niet, dan is rust en vrede verdwenen. Katholieken moeten
de Gereformeerden niet uitschelden voor erger dan Jood of
Turk, en Gereformeerden moeten de Katholieken geene afgodendienaars noemen. Beiden moeten elkander leeren verdragen."
Zoo schrijvende was Coornhert inderdaad zUnen tijd vooruit. Zijn woord was in die strijdlustige eeuw een schoone
droom uit het fabelland. Roomschen en Protestanten gerust
en vreedzaam naast elkander..... wie kon het verwachten?
1) Zie Coornhert, II. fo 173.
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En wat was het lot van een boekje, dat Coornhert had
uitgegeven onder den titel van Middel 1 ) tot minderingh der
secten ende partyschappen, staende dese inlantsche oorloghen
totdat bg ghemeene eendracht daerin voorsien sal zyn 1 Wat
hij daarin voorstelde, was een interim, eene soort van wapenschorsing. Niets dan de heilige Schrift zou gebruikt
en op de predikstoelen de tekst, zonder eene syllabe er of
of er bij, verkondigd worden. Nauwelijks was dat vlugschrift
gelezen, of de predikanten Donteclock en Cornelisz lieten
een tegenschrift drukken: Ondersoeck naar het onghehoorde
middel van Coornhert. Daarop het stilzwijgen to bewares,
was onmogelijk. Er volgde op: Ooghwater opten Etter des
vooroordeels in de ooghen van den ondersoecker der Del ftsche
predikanten 2) Het zou inderdaad de moeite loonen, den
inhoud van dat boek -- want het lieeft werkelijk de_ lengte
van een boek -- to ontvouwen, waarin Coornhert met
mannelijken ernst getuigt: In de Roomsche religie ben ik
geboren ende opghevoedt. Daarinne sie ick groote gebreken.
In der Broederen religie geen cleijne ; maar in de Gereformeerde de allergrootste."
wij meenen echter het karakter der polemiek van Coornhert duidelijk genoeg beschreven to hebben en eindigen dit
hoofdstuk met de opmerking, dat de weer verdraagzame
tijden niet zouden gekomen zijn, indien niet reeds in de
zestiende eeuw een man als Coornhert gearbeid had.

4.

000RNHERT ALS VOLKSSCHRIJVER.

Populair to zijn in den waxen zin des woords is slechts
het deel van die schrjjvers, die b^j voldoende natuurlijke
1) Coornhert III. fo 397.
2) Coornhert II. fo 556.
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gaven, zich met de borst op hunne taal en hunnen stijl
toeleggen.
Reeds hoorden w^j, dat Coornhert in zUnen jongelingstud
ernstig streefde naar het bezit van een zuiveren stijl en dat
het zijn grootste genot was, zich den rijken mantel der Hollandschetaalin behaaglijke plooien om de schouders to werpen.
Uit de schets van zijn leven is ons gebleken, dat hij steeds
is voortgegaan, zich in het schrijven van onze taal to oefenen. Hebben wij vooral in den beginne dichtregelen van
Coornhert aangehaald als proeven van de hoogte, die hij in
dezen kunstvorm bereikt had, van lieverlede zijn de aanhalingen zeldzamer geworden. Geen wonder! zijn dichtvuur was
onder de asch der theologische overpeinzing aan het kwijnen
geraakt. Geheel nitgedoofd werd het niet, maar Loch spaarzaam gevoed en veeltijds verwaarloosd. Immers zijne grootste
zorg wijdde hij aan zijn proza, in welken kunstvorm hU het
zoover bracht, dat hij naar de uitspraak van dr W. J.
A. Jonckbloet (Gesch. der Ned. Lett. 1 bladz. 356), met den
MHeer van Sint Aldegonde, de hervormer van ons proza kan
worden genoemd.
Het is opmerkelijk, dat zijne Latijnsche studien zijn Hollandsch niet bedorven hebben. Hoe licht had de bewondering, die hij voor Seneca koesterde (in een brief aan
Spieghel zegt hij : ,,ik heb onzen Seneca lief, als eenen
uitnemenden lustmaker tot deugd"), hem kunnen verleiden,
om diens stijl na to bootsen, evenals de Drost P. C. Hooft,
door de zucht tot nabootsing van Tacitus gedreven, zUn
Hollandsch op de nauwe leest van diens Lath heeft geschoeid. Bij Coornhert is evenwel niets van lien acrd to
bespeuren. Ook na zijn dertigste jaar is hij Hollandsch
blUven schrijven, als had hU met het Latijn niets to maken
gehad. Wel was die taal der Ouden hem dierbaar en leefde
zijn hart in hunne wijsgeerige schriften, maar zijn geest
had zich gevormd, voordat hU Latijn is beginnen to leeren.
Het Hollandsch was de taal, waarin van kindsbeen of
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zijne denkbeelden zich kleedden. Daaruit zal het verschUnsel verklaard moeten worden, dat het Latijn geen hinderlijken invloed op de vorming van zijnen stijl heeft gehad.
Eene proef van zijne zorg voor de taal geeft hij in de
voorrede tot Cicero's Officia, waar hij zich verklaart tegen
het gebruik van uitheemsche woorden, die destijds waren Ingedrongen, zooals generaal, comparatie, societas. Hij beUvert
zich de inheemsche: algemeen, verlijckinghe, geselligheijdt
weer daarvoor in de plaats te stellen . Eene andere proef
viriden wij in zijn geschrift Aflaet 1 ) over het gebruik van
du eri ghy. Daar vindt men eene samenspraak tusschen
Coornhert en Gereformeerde.
Coornhert. Waarom gebruikt gij, Brabander en geen
Fries, du in plaats van ghy ?
Gereformeerde. Om onze spraak, die bedorven wordt, te
helpen verbeteren.
Coornhert. Maar du luidt hard en minachtend.
Gereformeerde. En het wordt gebruikt bij het aanspreken
van God. Wij bidden niet tot God: Uw rUk toekome,
maar Dyn ryk toekome!
Coornhert. Maar gij weet toch, hoe euvel de Duitschers
het gebruik van du en dyn duiden.
Gereformeerde. Ja, maar dat ten onrechte. Eigenlijk is
du, als men tot eenen, ghy als men tot velen spreekt.
Neemt men dat onderscheid weg, wat doet men dan anders
dan onze taal van rUk arm, van nauwkeurig onnauwkeurig
waken.
Met dat al heeft Coornhert du niet, of slechts zelden,
gebruikt, maar aan den zachteren norm dy de voorkeur
gegeven, zooals in het gezegde : vindy honich, sone, so eedt
daer af.

Van een slechten still was Coornhert niet gediend. Onkonstig te zijn was in zUn oog een groot gebrek. Daarom
1) lie Coornhert I. fo 255 Aflaat capittel X.
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keurt hij in David Jorisz' stijl de gedurige herhalingen of :
» Zoo onophoudelijk wordt hetzelfde deuntje door hem gezongen, dat des lezers ooren van den weerklank tuiten.
Het zou een onkonstig verstand licht vallen, door besnoeien
van onnutten pronk de woorden ruim de helft kleiner to
maken." Zulk eene breedsprakigheid is woordvette maar
zinmagere welsprekendheid. ,,Hadde David Jorisz een dropken kennisse ghehadt van de klare born der welsprekendneyd, hy en zoude syne schriften so leelycken niet bekladt
hebben gehadt met vuyle goten, overvloeyend van syn veelsprekenhey ds moddere, mette welcke hy apelyck, niet abelijck, heeft willen schijnen welsprekend to zUn." 1)
Het schrijven zUner Godgeleerde werken heeft Coornhert
groote inspanning en worsteling met de taal gekost. Hoort,
wat hy daarvan in zUn boek over de Praedestinatie (Coornh.
III. f° 266) schrijft : my is niet onbekent, hoe swaerlyck
het valt, de ghedachten eygentlyck met woorden uyt to
beelden. Ick bekenne oock gaerne, dat in dese schilderye
myn ongheleerde penne noch noyt myns herten verbeeldingh
so eygentlyck heeft connen afmalen, dat des pinceels verven
mynen sinne ghenoegh deden, veele min, dat het werck
den voorbeelde ghelyck was. Maar my is oock wel kont,
dat de aldergheleerdste mannen oyt daerover gheklaegd
hebben, namentlyck dat sy de saecken beter bedencken dan
bewoorden konden."
Coornhert was overtuigd, de kristalheldere doorzichtigheid
van den stijl, die hij verlangde, niet altijd verkregen to hebben, zoodat er in dit opzicht iets to wenschen overbleef.
Vooral in zijne eerste letterkundige voortbrengselen is nog
al eenige onbeholpenheid. Ook in de latere blijft de stijl
wel Bens stroef en gedrongen, zooals in Hertspieghel (Coornh.
I. f 5) „Vier dy dan altyt van yet to doen uyt waan, ende
doe dy niet dan uyt weten, so moogdy nimmermeer doles
1) Zie Kleyn Munster hoofdst. XI, Coornhert III. fo 25.
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veel min qualyck doers. 0 hoe saligh is de mensch, die
in alien weet of rust."
Menigmaal gnat hij over tot het bezigen van rij mwoorden,
die hem als vanzelf nit de pen vloeien. In de Opdracht
van Opperste Goedts Nasporinghe 1) schrijft hij: ,,Elcx mond
hoort men daervan clappen, maar selden siet men yemants
voeten daerna stappen. Ware Christus van goud, elck zou
trachten, jets van hem of to breken, om, zooveel hij mocht,
in zijn sack to steken. Al de werelt gins spoedig uyt, om
dit kruyt van gouden raper, gieriglyck in to schrap^n. Christus woont in de beveinste mond, maar t gelt in d'afgodische gront. t Gelt, dat ruste des lyfs kan geven, wil
elck wel ter dege."
Ook bezigt hij meermalen eenen spreukmatigen stijl, b. v.
in de Proeve van goede Ruste des ghemoedts, van Welk pitEg Hollandsch de eerste regels aldus luiden : ,,De mensche
werckt of by rust, alle syn werck streckt tot rust ; die is
dan des werckx eynde. Niet het werck rusts eynde; het
verkryghen van t eynde, daerom men werckt, is beter dan
t wercken. Bust is dan beter dan t wercken, als sy goet
is." 2) Zulken zinsneden kan men het aanzien, dat zij niet
vanzelf uit de pen zijn gevloeid. Zij zijn met kunst gema,akt en dienen tot voertuig van wijsgeerige gedachten.
De doorgaande schrijftrant van Coornhert is niet zoo gekunsteld en ineengedrongen maar natuurlijk, duidelijk, vloeiend en berekend (naar zijne eigene opmerking in Wellevensleunst Boek III, hfd. 3, § 7), niet voor de geleerden
maar voor ,,de gemeyne verstanden." Waarlijk, hij zou
anders ook . niet zooveel lezers order bet groote publiek
gevonden hebben, maar uitsluitend de gids der geletterden
gebleven zijn. En dat wilde hij niet. Volksschrijver wilde
1) Zie Coornhert I. fo 338.
2) Zie Coornhert I. fo 336 en fo 373, op de laatstbedoelde plaats
met zeer in het oog vall ende letters gedrukt.
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hij zijn, en uit dat oogpunt moet hij beoordeeld worden.
Daarinede stemt zUne opvatting van godsdienst overeen.
Het Christendom bestaat volgens hem niet in den mend,
maar in den grond, in de daad, niet in de praat. „lk meet
bekennen," schreef hij aan een vriend, dat ik to klein ben,
om de groote zaken der Godgeleerdheid to verstaan, ja dat
ik daar ook niet naar verlang, tenzj het mU blijke, dat de
ware Christen het onderscheid van de personen der Godheid
moot kennen. Liever beUver ik mij, om hetgeen ik van het
Christendom begrijp, goed to weten en to betrachten, opdat
ik niet een onnut hoorder maar een bruikbaar dader des
woords worde en met mU n eene talent in nederigheid winst
doe. Het volbrengen van den v ille Gods is ons nuttiger en
noodiger dan het onderzoek naar de Drievuldigheid."
Zulk eene praktische opvatting, die hem levenslang bijbleef
en ten slotte tot do Officia van Cicero als het Opperste Goed
heenvoerde, spoorde hem tevens aan, om tusschen zijnen
theologischen en polemischen arbeid in, de gebreken van
zijne tijdgenooten in geschriften aantewijzen, (zooals in GeR

bruycic ende Misbruycic van tydelycke have, Coopman, Kruytho f ken) en op welleven aantedringen. Dat hij eindelUk de

wellevenskunst in een afzonderlUk boek ontvouwde, geschiedde
ook met een pralctisch doel. Dat boek, het meest bestudeerde
van Coornherts geschriften, is bestemd voor de ontwikkelden
van zijnen tijd en zoekt hen tot eene waardige en vruchtdragende levenskeus op to leiden. Ook op dat gebied blUft
Coornhert aan zich zelven gelijk en schrijft over afgetrokkene zaken in eenen helderen, levendigen stUl.
Ret hoogst schittert zijn schrijverstalent in zijne dialogen.
Welk een schrandere geest! Welk een doerdringend verstand!
hoe scherp weet hij het karakter van elken spreker to begrenzen ; hoe zorgvuldig waakt hij er voor, dat ieder in zUn
eigen karakter blUve optreden ! wat is er een gang in de
gesprekken! hoe duidelUk valt de strekking in het oog, die
hij zich voorstelt! Wij behoeven slechts to grijpen uit den
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overvloed, want overal is stof, maar noemen bij voorkeur
het Kruytho f ken 1 ), waaruit nog wel een ruiker fleurige en
geurige bloemen van belangwekkende samenspraken is bjeen te lezen. Het zijn stichtelijke en leerzame gesprekken,
die in bonte rU elkander opvolgen, vol waarschuwing voor
zijne tijdgenooten. Inderdaad vindt men daarin nog veel
bruikbaars voor de thans levenden; en van al, wat Coornhert geschreven heeft, zou dit, naar onze meening, het eerst
in aanmerkin komen, om herdrukt en aan de beoefenaars
der Nederlandsche letterkunde in handen gegeven te worden.
Het zijn geestvolle, boeiende vertoogjes van zedelUken en
godsdienstigen aard, die leering bevatten voor jong en oud.
En mocht iemand er nog aan twijfelen, of Coornhert als
volksschrijver is gewaardeerd, die hoore, wat zijn tegenstander, professor Trigland, schrijft : ,,Coornhert maakte vele
boeken en traktaten. Alzoo hij geen onbekwamen stijl had
en alles, met menschelijke en politieke redenen zeer kloek of
listig wist voortestellen, werden zUne boeken door vele regeeringspersonen gelezen. Onder zulke lezers stichtte hij
kwaad en maakte hen door zUne Iastertaal of keerig van de
Gereformeerde leer."
Aldus schrijft professor Trigland. 2) Genoeg, om ons te
overtuigen, dat zelfs naar het oordeel van den tegenstander
Coornherts boeken met talent geschreven zUn. Als yolksschrijver neemt hij eene eereplaats in en met dr . Jonckbloet
aarzelen wij niet, te verklaren : zUne talrUke werken 7ullen
gedenkteekenen blijven van zijn onbevangen gemoed en van
zijn helder hoofd.
1) Kruythofken I, Coornh. III. f 73, Kruyth. II, Coornh. I, fo 439.
2) Zie Trigland. Kerk. Gesch. bl. 712 en bl. 714.

218
5.

000RNHERT ALS YERTALER EN DICHTER.

Gedurende de jaren, Coen hij to Haarlem met plaatsnjjden zUn brood verdiende, was het zijne geliefkoosde uitspanning, de Latijnsche schrijvers, die hij las, in het Hollandsch to vertalen. Hij vertaalde de Of ficia van Cicero, de
Berief1cia van Seneca, de Consolatio Phalosophiae van Boethius, eenige stukken van Horerus, van Paulus Jovius
en anderen. Een deel daarvan is ongedrukt gebleven, maar
een deel is gedrukt.
Op de vertaling van Boethius is boven (bladz. 20 en 21)
reeds het oog gevestigd. Het was ongetwijfeld eon goede
dienst, dien Coornhert aan zijne letterlievende tijdgenooten
bewees. Gretig werd er van die vertaling gebruik gemaakt,
zooals blijkt nit de bijzonderheid, dat er rneer dan eene
uitgave van verschenen is. Laat mU echter belijden, dat
het geschrift — en dat geldt ook van de overige vertalingen — weinig aantrekkelijks heeft. Van al wat Coornherts pen voortbracht, zijn de vertalingen wel het minst
genietbaar voor onzen tijd. Het is een dubbele geestesar,
beid, waartoe de lectuur van doze stukken ons dwingt :
eerst hebben wij ons in het Hollandsch van Coornhert intedenken en thuis to gevoelen, en vervolgens is het do
vraag, wat heeft de oude Romeinsche schrijver, die vertaald wordt, bedoeld. Intusschen verzekeren ons de deskundigen, dat de overzettingen, door Coornhert geleverd, alhoewel stroef van vorm, uitmunten door getrouwheid en nit
dien hoofde verdienstelijk zijn to noemen.
In 1561 verscheen do vertaling van Cicero's 0fi'icia. ZU hoot:
Officia Ciceronis, leerende, wat yegelyck in alien staten behoort
te doen, bescreven int Latyn van den alder welspreekendsten
orator Cicero ende nu eerst vertaelt in nederl. spraeke door
Diericic Coornhert. 1) Met graagte word dit boekske ontvangen.
1) Deze uitgave was van Jan van Zuren te Haarlem, met privilegie
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De uiteenzetting van Cicero's leer der deugden en plichten
i
vigl geheel in den smaak van bet toenmalig lezend publiek,
zoodat Coornhert van dezen arbeid de grootste voldoening had.
Terzelfder tijd zag ook eene gedeeltelijke vertaling van
Homerus' Odyssea het licht. Zij heet : Deerste twael f boecken Odysseae, dat is de dolinghe van Ulysse, bescreven int
Griecx door den poeet Homerum, vadere ende fonteyne alder
poet en, nu eerstmael uuten Latyne in rym verduytscht door
Dieric Coornhert. 1)
De titel vermeldt reeds, dat het niet uit het oorspronkelijk Grieksch maar uit het LatUn in het Hollandsch is
overgebracht. Derhalve eene vertaling van eene vertaling.
Coornhert heeft allerwaarschijnlijkst geene genoegzame kennis
van bet Grieksch gehad, om daaruit over te zetten. Wel
treffen wij uit het jaar 1588 een traktaat aan, getiteld
Leydstarre 2 ) tot wel ghebieden ende wel ghehoorzamen, in
een gesprake over 1900 jaren int lange uytghebeeldet door
een godlyck man in griecx, ende ter navolgingh desselfs nu
in Nederlands verkort door D. V. C. — Met den goddelijken
man is Plato bedoeld, maar de Leidsiarre is niet anders
dan eene bloemlezing van gezegden in Platonischen trant,
voorschriften behelzende omtrent de kunst van regeeren en
den plicht van gehoorzamen. Iets dergelijks is ook het opstel
van de oorsaecke van de sonde, 't ghetuygh Platonis. 3 ) Het
van Koning Filips, en met approbatie van Jacobus Wij, pastoor. Nieuwe
uitgaven verschenen to Leiden, to Delft en to Amsterdam, de laatste
met bijvoeging van Cato Major, de Senectute. Laelius, de amicitia,
Paradoxa en Scipio's droom.
1) Op de eerste uitgave, 1561 te Haarlem bij Jan van Zuren,
volgde eene tweede in 1593 to Delft, eene derde in 1598, eene vierde
in 1606, terwijl to Amsterdam van 1605 tot 1607 H. Barentsz nogmaals een herdruk gaf, met toevoeging van de tweede XII boecken,
vertaald door B. D.
2) De Delftsche brochure genoemd, omdat zij tijdens Coornherts
,verblijf to Delft in 1588 opgesteld is.
3) Zie Coornhert I. fo 134.
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komt mij voor, dat dit een en ander door Coornhert heeft kunnen opgesteld worden, ook zonder dat hij Plato in het Grieksch
gelezen had.
Voorts zij hier nog vermeld de vertaling van L. A. Seneca
van den weldaden, uuten Lat ,'ne in Nederlandsch to Haerlem,
1561.
Herodianus, de Izistorieschryver uut het Latyn, Arnhem
1609, en Vyftig lustighe Historien oft Nieuwigheden Johannis Boccatii, terwUl boven (bladz. 20) de vertalingen van
Collenutius en Furmerus reeds aangeduid zijn.
Met de dichterlijke voortbrengselen van Coornhert is de
lezer eenigermate in kennis gebracht, toen wij verhaalden
(bl. 9), dat hij lid werd van de R ederUkerskamer In liefde
Bloeiende. Wij noemden (bl. 54) eenige titels van zijne zinnespelen, schetsten bl. 32 den hoofdinhoud van zijn Lo f der
Gevangenis en vlochten hier en daar dichtstukken uit zijn
Liedboeck (bl. 53) in.
Een groot dichter is Coornhert niet geweest. Hooge vlucht
ontbrak hem. De man, die zijn behagen vond in wijsgeerig
nadenken, kon zich niet gemakkelijk verheflen op de vleugelen der verbeelding. Wel had hU natuurlUken aanleg voor
rijm en maat, en was hij hUzonder gesteld op welluidende
taal, maar als men zich overtuigd houdt, dat gevoel, verbeelding en heldenmoed 1) den echten dichter vormen, dan
doet de levensschets van Coornhert begrijpen, aan Welke van
deze drie gaven het hem ontbroken heeft.
Voor zoo ver wij van zUne dichterlij ke voortbrengselen hebben to spreken, wijzen wij op zUne t o o n e e 1 p o e z i e, zijne
leerdichten en zijne lyT risehe zangen.
Geen wonder, dat hij de t o o n e e I p o e z i e beoefende,
hij, die zulk een talent had, om in zijne proza-werken personen sprekende in to voeren. Het zijn even wel niet zoozeer
tooneelstukken, die hij schreef, dan wel berijmde zedenkun1) Zie da Costa, Complete Dichtwerken I. bl. 359.
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dige samenspraken. Of zij ooit vertoond zijn, ja zelfs, of zij
ter vertooning opgesteld zijn, weten de deskundigen niet
met zekerheid te zeggen.
Maeghdekensschole (I. f° 387) stelt eene school voor, waarin
eene nieuwelinge opgenomen wordt, die de drogredenen der
verleiding met goed gevolg wederstaat.
De Thien Maeghden (I. f° 466) is de dramatische inkleeding van de bekende bijbelsche gelijkenis der wijze en dwaze
maagden.
Abrahams uytgangh (III. f° 521) behandelt op soortgelijke wijze de geschiedenis van Abrahams verhuizing uit hr
naar Karnaan. Dit tooneelstuk schijnt eene zinspeling te behelzen op Coornherts eigen verhuizing van Haarlem naar
Kleefsland.
De Blinde te Jericho (III. f° 532) is ook eene bijbelsche
stof en beschrijft de genezing van den blinden Bartimeus.
De komedie van Israel (III. f° 542) verbindt aan de geschiedkundige stof eene staatkundige strekking met het oog
op de gesteldheid der Nederlanden.
Al deze stukken zijn in vijf bedrijven verdeeld en worden,
behalve Maeghdekensschole, met een koor in den vorm van
een lied beslo ten.
Tot het 1 e e r d i c h t, zou men zeggen, moet Coornhert
eene bUzondere roeping gevoeld hebben, want leeren was
zijn lust en zijn leven. Toch treffen wij Beene uitgebreide
leerdichten onder zijne werken aan, of het zou Medicyn der
zielen moeten zijn, dat, hoewel onvoltooid tot ons gekomen,
11 folio paginas Celt (1II. f°. 562). Van Lo f der Gevangenis,
eigenlijk eene oefening in het rijmen gedurende zijne gevangenschap, hebben wij een uittreksel gegeven en van Protest
tegen den Slaap eenige regels medegedeeld. Wij noemen
nog de titels van Lofzang van t goudt (III. f° 516) en den
Boom des Levens J. f0 399).
De Lofzang van t goudt is in satyrieken toon gedicht.
Men vindt er deze regels:
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Want het Gout is verde boven deught eerwaerdigh,
t Gout maeckt dootslaghers, ja oock moorders rechtvaerdigh,
t Gout maeckt den bloden stout, den plompen konstigh,
Den leelycken schone en deli strengen rechter jonstigh,
So dat men niet wenschelycx en mach bedenken
Of t overvloedigh gout krijget met schencken.

Langer staan wij hierbij niet stil. 1)e leerdichten zouden
ooze belangstelling opwekken, indien Coornhert niet in zijn
proza dezelfde denkbeelden ontwikkeld had als in deze verzen.
En waarom het verzwegen ? wij hooren Coornhert liever in
den ongebonden dan in den gebonden stil.
Kleine gedichtjes ontmoeten wij hier en daar tusschen
het proza in, ook wel als voorrede tot het proza. Overigens
is de eigenlijk gezegde 1 y r i s c h e p o e z i e van Coornhert
verzameld in het Liedboeck (I. fo 487).
Het bestaat uit 55 liederen. Liederen ...... want zij
zijn bestemd om gezongen to worden. Bij elk lied is de
zangwijze, dikwijls eene psalmwijze, gevoegd. Vele liederen
dragen echter het voorkomen van kleine leerdichten en zijn
derhalve alle y behalve geschikt voor den volkszang.
Na de proeven, die wij op bladz. 10 tot 14, 30, 36 en
38 van het Liedboeck gegeven hebben, kunnen wij ons van
verdere mededeeling onthouden. Op enkele gelukkige uitzonderingen na zijn deze liederen vreemd aan dichterljken
gloed. Kunstig is in het slotcouplet van het 5e lied (Horatius' beatus ille nagevolgd) een drietal namen ingevlochten.
R a a s tal de werelt, dees man leeft stil in luste,
V e it Godt het hoogh, hij houdt hem veer in ruste,
H o f lijcke pracht haat hij en draaght hem buurlijck
S 1 a c h tende heel ons voorouders natuurlijck,
C o o r n, wijn en kleedt vernoeght zijn lijf gestadich,
H e r t, zin en moet datickt Godt, die gheeft gena dick.
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Men vindt in deze regels de namen Raasvelt, Hofslach
en Coornhert.
Niet minder kunstig is ook het eerste gedicht, dat voorkomt in het Byvoegsel van het Liedboeck. Het wordt gevormd door de eerste regels van de 24 volgende dichtstukjes, doch is te lang om hier medegedeeld te worden.
Overigens moet ons de betuiging van het hart, dat de
voortbrengselen van Coornherts lyrische Muze weinig bekoorlijks hebben. Had hij zich minder in theologische en kerkelijke strijdvragen verdiept, hij zou wellicht als dichter
hooger gestegen zijn ; doch, hoe dat zij, zeker is het, dat
hij ook door zUne veelvuldige oefening in de dichtkunst, de
moedertaal, die hij lief had, des te krachtiger heeft ontwikkeld. —

sLOTWOORD.

Duitschlands Reformatie is een met doctor Maarten Luther.
Wie erkent dat niet! Verhaal de geschiedenis van Luther,
en gij hebt tevens de geschiedenis der Duitsche Reformatie.
Wij kunnen ons begrijpen, dat de Duitschers met hunnen
Luther dwepen en hem huldigen als eenen van hunne nationale helden, hem den gemoedelijken en onversaagden verdediger van de Duitsche vrijheid tegenover Pans en Keizer.
Nog onlangs, in November 1883, bij de viering van zijn
vierhonderdjarig geboortefeest is het gebleken, Welk eene
geestdrift het gedachtenisvieren van Luther door geheel
het Protestantsche Duitschland wekt.
Zulk eene grootsche persoonlijkheid hebben wij in de
Kerkhervorming van ons vaderland niet. Of wij al eenige
uitstekende mannen kunnen aanwijzen, niet een, die de hervormer bU uitnemendheid is geweest, niet een, in Wien wij
de Nederlandsche Reformatie geheel verpersoonlijkt vinden.
Toch draagt de Kerkhervorming in de Nederlanden een
scherp geteekend karakter. Zij is hier meer dan elders de zaak
des geheelen yolks geworden ; zij heeft den stoot gegeven tot
vestiging van ons onaf hankelijk volksbestaan.
Daarvan getuigt dat merkwaardig jaar 1566, het jaar der
Hagepreeken en van den Beeldenstorm. Aan alle oorden
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stonden er nit het yolk mannen op, die met den diepsten
ernst en de vurigste geestdrift de nieuwe leer verkondigden.
Het waren voormalige geestelijken, pastoors en kloosterbroeders, maar ook handwerkslieden, rnandemakers, glasschilders en wie al niet meer! Men zou zeggen, dat de
Roomsch-Katholieke Kerk in elkaar moest storten, zoo groot
was de opgang, dien zij maakten, zoo algemeen was de toejuiching, die zij inoogstten. Straks werden de meer •reedzame Hagepreekers verdrongen door geestdrijvende en niets
ontziende Beeldstormers en.... de Hertog van Alva met
de Spaansche troepen kwam in het land, om het yolk, de
schuldigen zoowel als de onschuldigen, allerbloedigst te
straflen. Maar nauwelijks is met de inneming van den Briel
de dageraad der vrijheid versehenen, of de predikers der
nieuwe leer treden in de vrijgevochten steden en dorpen te
voorschijn en worden als dierb are oude bekenden welkom
geheeten. Zij v erkrijgen het recht, om in de kathedralen en
parochiekerken te prediken, zij vestigen zich met der woon
in de ledigstaande pastorieen, zij sluiten zich bij de volksmenigte aan en brengen haar hunne Psalmberijming en hunnen Catechismus. Weldra blijkt het, dat die stoutmoedige
mannen Kalvinisten zijn, die voor hunne leerstellingen onbepaalde eerbiediging van de schare eischen. flat er nevens
hen nog Hoomsch-Katholieke burgers in Holland woven,
talrijke gemeenten van Broeders of I)oopers, David Joristen en anderen, daarvan willen de Kalvinisten niet weten.
Zij zijn het ware Israel Gods, zij voeren de oorlogen des
Heeren, zij behooren in het vrijgevochten Holland thuis,
zij alleen. Weldra zullen zij de macht in handen hebben, de
Overheid moet hun ter wille zijn, de vervolging van andersdenkenden kan niet uitblijven. De toekomst behoort aan hen.
Maar nu treedt midden uit het yolk Dirck Volckertszoon
Coornhert op, een man met een helder hoofd en een onbaatzuchtig hart. Het is hem niet te doen, om zelf groot
of machtig to worden ; maar spreken wil hij en schrijven,
15

spreken en schrijven voor conscientie-vrijheid en tegen ketterdooden, totdat hem de adem begeeft. Zijn optreden is
van groote waarde. Het brengt de overmoedige ijveraars tot bezinning en wijst aan de welgezinden het spoor,
dat door overheid en onderdaan moet betreden worden.
Zullen wij nu in Coornhert den held onzer Reformatie
begroeten ? Zullen wij zeggen: ziedaar den Nederlandsehen
Luther!.. .. Volstrekt niet, want een baanbreker op het
gebied des godsdienstigen levens is hij niet geweest. Maar
wel een echt Protestant, beslist en onbewimpeld getuigende
tegen al wat in zUne oogen onwaarachtig en oneerlijk,
valsch en leugenachtig is. WJ verheugen ons, dat God
dezen DIRCK VOLCKERTSZOON 000RNHFRT bekrachtigd heeft, om voor de vrijheid van denken en gelooven
onverschrokken to strijden.
Vergeefs heeft hij niet geijverd. In duizenden hoofden
heeft hij het besef gewekt en versterkt, dat, als ooit op
Nederlandschen bodem de zucht tot ketterdooden en conscientiedwang in Staat of Kerk mocht ontwaken, elk Protestant zich daartegen behoort to verweren, naar het veelbeteekenend woord des apostels :

taat ban in be vrijyeia, niet welkc !ttjrietn ono vrijge=
in akt 4 ttft en roost iiiet weber met ljet juk bet bienotbaar=
1.
Ijeib beuangen, Gal. 5
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