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Renaissance, Humanisme en de Reformatie hebben in Europa een intellectuele, politieke
en godsdienstige aardverschuiving veroorzaakt, die geen enkel aspect van de samenleving
onberoerd liet. Toen na ongeveer anderhalve eeuw het stof was neergeslagen (1648 Vrede
van Westfalen, 1660 Restauratie in Engeland), was Europa onherkenbaar veranderd. Het
Protestantse noorden had zich ontworsteld aan de heerschappij van het Rooms-Katholieke
zuiden. Dit raakte de meest uiteenlopende zaken: landsgrenzen waren opnieuw getrokken,
dynastieke verhoudingen waren gewijzigd, politieke invloedssferen gefragmenteerd als
nooit tevoren en het zwaartepunt van de Europese economie was definitief verschoven van
de noordelijke oevers van de Middellandse Zee naar Duitsland en de Noordzeekusten. De
door Maarten Luther in 1517 in gang gezette Reformatie heeft de eenheid van godsdienst,
cultuur, taal en filosofie grotendeels doen verdwijnen. Dat niet alleen, de verbrokkeling
en uitholling van het eens zo machtige Rooms-Katholieke geestelijke imperium, die al in
de Middeleeuwen begonnen waren, hebben mede de omstandigheden geschapen waardoor
vanaf het midden van de zeventiende eeuw een nieuwe intellectuele beweging Europa kon
overspoelen: de Verlichting.

In Engeland werd de omwenteling in 1534 (Act of Supremacy) in gang gezet door
Koning Hendrik VIII (*1491; r. 1509-1547), een conservatief in godsdienstige zaken die
niets van Luther moest hebben. Bijgestaan door de onvermoeibare “patron of preaching”
Thomas Cromwell (1485-1540) zegde hij in deze 16de eeuwse Brexit de gehoorzaamheid
aan Rome op en maakte zo de weg vrij voor een wereldwijde economische en politieke
expansie van Engeland. Ook met de vorming van een zelfstandige Engelse nationale kerk
koos Hendrik zijn eigen koers, welk beleid na zijn dood na een korte onderbreking werd
voortgezet door zijn dochter, Koningin Elizabeth I (*1533; r. 1558-1603). Tegen het einde
van de 16de eeuw legde Richard Hooker met zijn The Laws en ander werk de theologische
basis van de nieuwe Anglicaanse kerk en haar betrekkingen met de staat. Ook hoopte hij
zo te verhinderen dat de ideologische en godsdienstige conflicten die op het continent
woedden naar Engeland oversloegen.
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1 Richard Hooker: leven 
Richard Hooker werd omstreeks 1553 geboren in
een onaanzienlijke familie in de stad Exeter. Hij
overleed op 26 okt. 1600. In 1559 nam John Jewel
(of Jewell, 1522-1571), de net benoemde bisschop
van Salisbury, de jonge Hooker onder zijn hoede.
Jewel, opgeleid aan Corpus Christi College in Ox-
ford, was tijdens het korte, wrede bewind van de
Rooms-Katholieke Mary Tudor (*1516; r. 1553-
1558) in afwachting van betere tijden naar het Euro-
pese vasteland uitgeweken. Die tijden braken aan
met de troonsbestijging van Koningin Elizabeth Tu-
dor in 1558, waarop Jewel, Edmund Grindal
(*1519; abs. van Canterbury 1575-1583) en andere
“Marian exiles” naar Engeland terugkeerden. In
1567 zond Jewel, die bekendheid verwierf om zijn
tegen Rome gerichte Apology for the Church of
England (1562), de jonge Hooker naar Oxford, waar
hij ingeschreven werd in Corpus Christi, destijds het
meest Erasmiaanse College van Engeland, waar hij
de “philosophers, casuists, and schoolmen; and with
them the foundation and reason of all laws, both
sacred and civil” bestudeerde.1 In 1581 werd hij op
voordracht van de bisschop van Londen en voorma-
lige “Marian exile” John Aylmer (*1521; bs. van

Londen 1577-1594) aangesteld om in St. Paul’s Cross te preken (niet meer dan een overdekte
preekstoel op de binnenplaats van de St. Paul’s kathedraal in Londen, die in 1642 tijdens de
Puriteinse Revolutie werd verwoest).2 Hij werd bekritiseerd wegens zijn eerste preek waarin hij
afweek van Calvijn’s rechtvaardigingsleer, in de zin dat God volgens hem twee willen had: een
“antecedent” wil en een “consequent” wil. De eerste wil hield in dat de gehele mensheid zou
worden gered, de tweede dat alleen diegenen werden gered, die leefden volgens de mate van
genade die God hen had gegeven, wat impliceert dat de mens een vrij wil heeft en riekt naar
Pelagianisme.3 Aanvankelijk leek Hooker de kritiek hierop te hebben weerlegd, maar na enige
tijd bleken er nog steeds bezwaren tegen hem te bestaan. Hij verloor zijn posities in Oxford en
Londen en moest genoegen nemen met een country parsonage in het gehucht Dray-
ton-Beauchamp in Buckinghamshire, in de buurt van Aylesbury, in het diocees van Lincoln (9
dec. 1584). Dit duurde evenwel niet lang en in maart 1585 werd hij benoemd in de prestigieuze
positie van master of the Temple Church in Londen.4

1 [Walton], The Life of Mr. Richard Hooker, 17.
2 Zie evenwel Strype, Aylmer, 57. 
3 Ibidem, 18.
4 Ibidem, 21.
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2 Engels driestromenland
Was zijn gedwongen vertrek van St. Paul’s Cross al een voorbode van de moeilijkheden die hem
te wachten stonden, in de Temple Church werd hij onmiddellijk geconfronteerd met de theologi-
sche problemen waarmee Engeland op dat moment te maken had. De Church of England of
Anglicaanse kerk moest na de breuk die Hendrik VIII met Rome had geforceerd, opnieuw worden
opgebouwd, zowel wat betreft de leer als de vorm.5

In godsdienstig opzicht was Engeland sterk verdeeld. Onder het toeziend oog van Elizabeth
hielden drie partijen of stromingen elkaar tot aan de jaren 1580 in een wankel evenwicht, wat het
“Elizabethan settlement” werd genoemd. Ten eerste was er een relatief kleine, doch na de excom-
municatie van Elizabeth (febr. 1570) door Rome voor korte tijd oplevende groep naar het Vati-
caan en Spanje opziende (crypto-)Rooms-Katholieken, die argwanend bekeken doch, afgezien
van de executie van een aantal Jezuïeten en anderen die beschuldigd werden van landverraad en
spionage voor Spanje,6 meestal getolereerd werden. Ten tweede was er een bont gezelschap van
meer of minder radicale puriteinen en andere Protestantse dissenters, onder wie op Genève
georiënteerde presbyterianen. Hoewel er plaatselijke en regionale verschillen waren en zonder te
beweren dat de regeringsjaren van Elizabeth gekenmerkt werden door lankmoedigheid tegenover
dissenters, werden de gematigden door de autoriteiten meestal met rust gelaten zolang ze de wet
niet al te opzichtig overtraden. Ze werden echter nauwgezet in de gaten gehouden en halsstarrigen
wachtten ontslag, soms de gevangenis of erger.7 Voor een deel van de Anglicaanse clerus en de
magistratuur ging deze ketterjacht te ver, te meer daar de kerk kampte met een ernstig tekort aan
voorgangers (de 9000 parishes werden gediend door 3000 parsons, vicars en curates) en veel van
hen die er waren hadden nauwelijks opleiding genoten of schoten ernstig te kort. Aartsbisschop
Grindal en verschillende bisschoppen, waaronder die van Londen en Coventry-Litchfield, protes-
teerden bij Elizabeth toen die huns inziens te streng optrad tegen prohesyings (of: religious
exercises, bijeenkomsten waar voorgangers elkaars preken bespraken). Bisschop John Parkhurst
(*1511; bs. 1560-1575) van Norwich, woonplaats van veel vluchtelingen uit de Lage Landen,
klaagde in 1573 “at this time there are not a few preachers that have laid down their cures of
souls, and left them to fools and idiots, and that for this reason, because they would not use the
linen garment called a surplice. New and severe edicts are lately published here against such as
refuse to observe our ceremonies: pray God give a good issue, and have mercy upon all the
churches of Christ.”8 

Behalve deze twee groepen, tezamen non-conformisten genoemd, bestond er een aantal
irenische, gematigde en Erasmiaans ingestelde Protestanten. Voor een deel waren dit van het
continent teruggekeerde “Marian exiles”. Ze namen tussen de beide andere groepen een midden-
positie in en streefden naar rust en vrede in de Anglicaanse kerk. Een homogene groep was dit
niet. Onder hen waren er die vraagtekens plaatsten bij sommige doctrines en rituelen die ze als
restanten van de Rooms-Katholieke Kerk zagen doch niet onmiddellijk en categorisch wilden
afschaffen, hoogstens aanpassen, terwijl anderen, hoewel ze de episcopale kerkorde als de enig
juiste beschouwden, in dit opzicht strenger waren en de kerk kritisch afspeurden naar on-Calvinis-

5 Over de bijdrage hieraan door Thomas Cromwell, zie Block, “Thomas Cromwell’s Patronage of
Preaching”.

6 Nr. 62 in Howell, A complete collection of State Trials, I.
7 Strype, Annals, 582-583; Neal, History, I, 137.
8 Neal, History, I, 133-134, 143-144, 153.
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tische doctrines. Zo iemand was aartsbisschop Whitgift, de auteur van de Calvinistische Lambeth
Articles (1595). Vanaf de jaren 1580 verschoof het zwaartepunt binnen de kerk naar deze derde
groep. Door in woord en geschrift de strijd aan te binden met de non-conformisten aan zowel
Rooms-Katholieke als puriteinse zijde heeft Hooker aan deze verschuiving mede vorm gegeven.

3 Church of England: zelfstandige bisschopskerk
Het heeft nooit aan verzet tegen het “Elizabethan settlement” en de bemoeienis van de kroon met
de kerk ontbroken. Alleen al begin jaren 1570, toen nieuwe tegen de puriteinen gerichte wetge-
ving van kracht werd, werden tientallen “godly preachers” uit hun ambt gezet omdat ze weigerden
de 39 Articles (1563)9 te tekenen of zich aan het Prayer Book of Queen’s Book (1559) te houden.
Verschillende van deze puriteinse predikers traden vervolgens als huisleraar in dienst van de adel,
waar ze vrijwel onbereikbaar waren voor de koninklijke ketterjagers en een nieuwe generatie
puriteinen hielpen opvoeden. Desondanks hebben, uitgaande van de gedachte dat “religion is the
foundation and cement of human societies”,10 achtereenvolgende aartsbisschoppen van Canterbu-
ry als Thomas Cranmer (*1489; 1532-1556), Matthew Parker (*1504; 1559-1575), Edmund
Grindal (*1519; 1575/6-1583) en John Whitgift (*1530; 1583-1604) door tijdig in te grijpen en
te reguleren al te heftige uitbarstingen van godsdienstige tegenstellingen weten te voorkomen en
de natie in vergelijking met het continent voor ernstige problemen bewaard. Stond de ene
(aarts)bisschop afwijzender tegenover het puritanisme dan de andere, het waren met name Parker
en Whitgift die het de kop indrukten en het episcopale en hiërarchische karakter van de Angli-
caanse kerk verstevigden en uitbouwden. Terwijl sommigen wezen op het misbruik van belastin-
gen, rechten, invoerrechten, privileges en andere heffingen,11 betoogde Whitgift dat een verpau-
perde en machteloze kerk niet de gewenste maatschappelijke positie had en daardoor geen respect
afdwong en een gemakkelijke prooi was voor malcontenten. Hoewel Elizabeth naar het voorbeeld
van haar vader zelf ook kerkelijke goederen plunderde, stelde Whitgift alles in het werk om de
verwaarlozing en onteigening van kerkelijke bezittingen en de opheffing van haar rechten en
privileges, die door Hendrik VIII in gang waren gezet, af te remmen of te stoppen en de aan-
gerichte schade en het verloren prestige te herstellen. Op verschillende plaatsen, zoals in Croydon,
opende of herstelde Whitgift instellingen van kerkelijke liefdadigheid.12

4 Bezwaren tegen de Church of England 
Tegenover zich vond Whitgift een groot aantal dissidente predikers, onder wie Thomas Cart-
wright (1535-1603)13 en Walter Travers (ca. 1548-1635). Travers, die door Fuller beschouwd
werd als “the neck (allowing Mr. Cartwright for the head) of the presbyterian party”,14 was een
generatie jonger dan Cartwright en was op zijn minst even rusteloos en geobsedeerd van bijbel

9 De 39 Articles (1563) waren oorspronkelijk verschenen als Articles agreed upon by the Arch-Bishops and
Bishops of both Provinces etc., cf. infra, literatuurlijst.

10 [Walton], The Life of Mr. Richard Hooker, 32.
11 “– – – there is no pound profit which redoundeth to your Majesty in this course, but induceth and

begetteth three pound damage upon your subjects, besides the discontentment”, [Bacon], “A speech made
by Sir Francis Bacon”, 185; Bacon’s pleidooi had succes en de Commons kregen toestemming tegen deze
misstanden op te treden. Zie ook Trevor Roper, The Crisis of the Seventeenth Century, 60, 76.

12 Rowse, Puritan Revolution, 72.
13 Over hem: Pearson, Thomas Cartwright and Elizabethan Puritanism 1535–1603.
14 Fuller, Church History, IV, 467-470; cf. Neal, History, I, 125.
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en theologie als deze. Hij was net als Cartwright opgeleid te Cambridge. Die universiteit was “a
nest of Puritans”, waarvan Cartwright in de jaren 1560 als fellow en reader of the divinity lecture
aan Trinity College een der inspirators en woordvoerders was geweest.15 Niet alleen kerkelijke
misstanden werden er aangeklaagd, ook sociale kwesties gaven aanleiding tot protesten zoals
“That poor Men toil and travel, but the Prince and the Doctors, they licked up all. And many such
like seditious en rebellious Quarrels en Strifes were now in that University”.16

Het essentiële theologische verschil tussen Rome en de Reformatie betrof (en betreft) de leer
der rechtvaardiging. In de nasleep van de opzegging van de gehoorzaamheid aan Rome door
Hendrik VIII, werd na verloop van tijd ook de Rooms-Katholieke rechtvaardigingsleer afgewe-
zen, waardoor allerlei daarmee verbonden ceremoniën, rituelen en gebruiken verdwenen of,
indien gehandhaafd, hun oorspronkelijke betekenis verloren. Hoewel in Engeland bij wet al een
aantal Roomse parafernalia was verboden, zoals “Token or Tokens, Thing or Things, called or
named by the Name of Agnus Dei, or any Crosses, Pictures, Beads or such like vain and supersti-
tious Things, from the Bishop or See of Rome, or from any Person or Persons authorized or
claiming Authority by or from the said Bishop or See of Rome, to consecrate or hallow the
same”,17 waren er ten tijde van Cartwright en Travers nog veel “detestable, devilish and damnable
things” uit de tijd van oude kerk over, voldoende om van de Church of England een “false and
counterfeit Church” te maken. Anders gezegd: de desacralisering van het ondermaanse was in
Engeland halverwege blijven steken.

In navolging van Theodorus Beza in Genève, die de presbyteriaanse kerkvorm als de iure
divino beschouwde en de eigen rechten van de kerk tegenover de staat krachtig en met verve
verdedigde, betoogden Cartwright en Travers dat de Church of England op essentiële onderdelen
afweek van de kerk uit de apostolische tijd. Namens een vergadering van zestig gelijkgestemde
parsons, vicars en curates in Norfolk, Suffolk en Cambridgeshire in het diocees Norwich van
bisschop Parkhurst, gehouden in 1580 in Cockfield in Suffolk, stelden beiden een document op,
de Conclusions of Norwich, met aanwijzingen hoe met de 39 Articles en het Prayer Book om te
gaan en hoe te handelen in geval van een conflict met de kerkelijke autoriteiten. Van de 39
Articles werden slechts die delen aanvaardbaar geacht “as contain the sum of the Christian faith
and the doctrine of the sacraments” – hetgeen conform bestaande wetgeving was, met name An
Act to reform certain Disorders touching Ministers of the Church (1570).18 De overige artikelen
en het bij wet voorgeschreven Prayer Book werden afgewezen, ook al zou dat voor de betrokke-
nen ontslag of erger betekenen. Het complexe, door de staat gecontroleerde bestuur van de kerk,
waaronder de bisschoppenvergadering (Convocation), diende vervangen te worden door een
hiërarchie van kerkeraden, classes en provinciale en nationale synodes, die onafhankelijk van de
staat functioneerde. Een kerkelijke gemeente moest bestuurd en gediend worden door haar eigen
predikant, ouderlingen en diakenen (voorheen de church-wardens en collectanten). Pluralities
en non-residency moesten worden afgeschaft. Een gemeente moest haar eigen predikant beroepen,

15 Strype, Annals, 583-587; Neal, History, I, 121; Strype, The Life and Acts of John Whitgift,  Boek I, hfdst.
IV.

16 Strype, Annals, 583-584.
17 13 Elizabeth, cap. II, par. 7, 8 (1570), in: The Statutes at Large, IV, spec. 281; cf. The Injunctions of

Elizabeth (1559), nr. LXXVIII in Gee, Documents.
18 “– – – declare his Assent, and subscribe to all the Articles of Religion [i.e. 39 Articles], which only

concern the Confession of the true Christian Faith and the Doctrine of the Sacraments”, in: 13 Elizabeth,
cap. XII, in: The Statutes at Large, IV.
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waarna een classis of andere meerdere vergadering toestemming moest geven. Was die gegeven,
dan diende de kandidaat bij de bisschop te worden voorgedragen voor bevestiging in het ambt.
Die bevestiging vond plaats door de bisschop, aangezien alleen zo de kerk gerechtigd was de
predikant zijn salaris te betalen. Volgens Neal, een puriteinse partijganger, was het doel van de
Conclusions of Norwich “to introduce a reformation into the Church without a separation.”19

Edmund Freke (*1516; bs. 1575-1591), Parkhurst’s opvolger als bisschop van Norwich, dacht
hier heel anders over. Hij beschouwde dit document als poging tot kerkscheuring en trad hard
op.20

5 De Temple Church 
5.1 Init Walter Travers

Na Beza in Genève bezocht en een frontale aanval op de Church of England gepubliceerd te
hebben,21 werd Travers op 14 mei 1578 in de Engelse Gereformeerde kerk te Antwerpen door een

“synode” van twaalf Nederlandse en Franse predikanten
met handoplegging tot predikant bevestigd, waarmee de
gemeente vervolgens instemde en hem formeel accepteer-
de.22 Na terugkeer in Engeland in 1580 sloot hij zich aan bij
een gemeente in Wandsworth ten zuidwesten van Londen,
die naar Geneefs voorbeeld georganiseerd was.23 
Vervolgens was hij korte tijd chaplain van Lord High Trea-
surer William Cecil, First Baron Burghley, en in 1581 werd
hij door bisschop Aylmer aangesteld tot lecturer for the
evening sermons aan de Temple Church in Londen. Daar
leek hij zich in een geschikte positie te bevinden om in-
vloed te kunnen uitoefenen en zijn ideeën over preek, litur-
gie en kerkorde in de praktijk te brengen.24 Hoopte Aylmer
langs deze weg in de eerste plaats de groeiende Rooms-
Katholieke invloeden te bestrijden, zijn superieur Whitgift
was minder tevreden over Travers. Wegens de steun die
Travers in hoge kringen genoot, kon Whitgift hem aanvank-
elijk niet ontslaan, maar hij achtte Hooker de juiste man om
tegenwicht tegen diens meer radicale geluiden te bieden en
het puriteinse tij in de kerk te keren. Iemand omschreef de
gang van zaken in de Temple Church na Hooker’s komst in

1585 eens als “the forenoon Sermon spake Canterbury; and the afternoon Geneva.”25 

19 Neal, History, I, 140; Fuller, The Church History of Britain, IV, 466-467.
20 Neal, History, I, 140-141, 145.
21 Travers, Ecclesiasticae Disciplinae.
22 Sprunger, Dutch Puritanism, 16.
23 Neal, History, I, 126.
24 De correspondentie over de aanstelling van Travers, die aanvankelijk was voorgedragen voor de functie

van master of the Temple (1584), in: [Walton], The Life of Mr. Richard Hooker, 22-24.
25 Walton’s Lives, 223-224.

Gedownload van www.cgfdejong.nl versie 1.1, juni 20177

http://www.cgfdejong.nl


D E   J O N G

            

                                                                                         RICHARD HOOKER

Richard Hooker, “that saint-like man” Chris de Jong

5.2 Init Richard Hooker 
Een belangrijk twistpunt tussen beide kampen was de vraag wat nu precies een kerk was en wat
de rechten en positie van de kerkgangers waren. Deze hadden in de Church of England geen recht
van beroeping; het was Hare Majesteit, de Privy Council (kabinet), een aartsbisschop, bisschop,
lokaal kerkbestuur of landheer die in een vacature voorzag door iemand van eigen keuze te
plaatsen, die vervolgens betaald werd uit de opbrengst van kerkelijke of andere goederen. Travers
en zijn aanhang in de Temple Church, onder wie de dissident Henry Barrow (c. 1550-1593),26 lid
van Gray’s Inn, wensten de richtlijnen die waren vastgelegd in de Conclusions of Norwich, ook
in Londen te introduceren en eisten dat Hooker zijn werkzaamheden pas zou aanvangen nadat en
op voorwaarde dat de mannelijke kerkgangers – vrouwen hadden binnen de Anglicaanse kerk
niets te zeggen, zo wilde de apostel Paulus het (1 Kor. 14:33-35; I Tim. 2:12, 14:34), al schenen
die wel een belangrijk deel van Travers’ aanhang te hebben uitgemaakt – hem beroepen of op zijn
minst met zijn komst ingestemd hadden, “that so their allowance might seal my calling”.27 Hooker
weigerde hieraan mee te werken, aangezien hij dit zag als een poging zijn komst tegen te houden
of hem op zijn minst aan bepaalde voorwaarden en regels te binden. Bovendien had hij geen enkel
vertrouwen in een lekenoordeel: “is there any reason in the world, why they should better judge
what kind of regiment ecclesiastical is the fittest?”28 Niet alleen was de voorgestelde procedure
in strijd met het Engelse kerkrecht, deze gaf hem ook in zijn ambtsbediening geen enkel voordeel.
Zijn weigering eraan mee te werken maakte in de praktijk overigens weinig uit, aangezien hij
vanaf zijn eerste dag voor een deel der kerk onaanvaardbaar was en “intelligence [was] given far
and wide, what a dangerous enemy was crept in”.29

Daar kwam bij dat hij Travers, een lekenprediker die van collectes en giften leefde, als onder-
geschikte beschouwde en dienovereenkomstig behandelde. Hooker bekritiseerde Travers wegens
zijn gebleken gebrek aan kennis van de theologie, aangezien hij niet in staat bleek met hem op
gelijk niveau de discussie aan te gaan. Travers stelde daartegenover dat de brede geleerdheid waar
Hooker om vroeg en die hij gebruikte om zijn theologische standpunten te verantwoorden,
overbodig was: kennis van “canonical Scripture” – de bijbel zonder apocriefen – was voldoende,
waarbij hij, anders dan Hooker, vaak naliet zijn standpunten te onderbouwen of zelfs maar toe
te lichten, niettegenstaande het feit dat zijn gedachtegoed doortrokken was van bijvoorbeeld
Augustinus, Beza en Calvijn.30

5.3 Exit Walter Travers 
Travers had het ongeluk dat de nieuwe aartsbisschop Whitgift een streng man was. Begin jaren
1570 had hij als master van Trinity College en vice-chancellor (vice-rector magnificus) van de
Universiteit van Cambridge toegezien op de “silencing” van een aantal puriteinse fellows, onder
wie Cartwright, en ook bij andere gelegenheden had hij puriteinen van repliek gediend. Bij zijn
aanstelling als aartsbisschop op 23 september 1583 kreeg Whitgift van Elizabeth de opdracht “to
restore the discipline of the Church, and the uniformity established by law, which (says her
majesty), through the connivance of some prelates, the obstinacy of the Puritans, and the power

26 Met de komst van Hooker verliet Barrow de Temple Church en stichtte met John Greenwood in
Southwark (Londen) een eigen onafhankelijke gemeente, Sprunger, Dutch Puritanism, 46.

27 Mr. Hooker’s answer to the supplication that Mr. Travers made to the Council, 316.
28 Hooker, Preface, 89.
29 Mr. Hooker’s answer to the supplication that Mr. Travers made to the Council, 316.
30 Ibidem, par. XXIV.
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of some noble men, is run out of square”.31 Hierop kondigde Whitgift de Articles touching
preachers and other orders for the Church af. Dit document bestond uit de herhaling van drie van
de belangrijkste zuilen onder de Church of England, An Act restoring to the Crown the ancient
Jurisdiction over the State Ecclesiastical and Spiritual, and abolishing all foreign Power repug-
nant to the same (of de Queen’s Supremacy Act, 1559),32 het Book of Common Prayer en de 39
Articles. (Naar deze drie zuilen werd het document ook The Three Articles genoemd.) Bepaald
werd vervolgens dat “none be admitted to preach, or execute any part of the ecclesiastical func-
tion” tenzij hij deze Three Articles volledig getekend had en niet slechts enkele onderdelen
ervan.33

Reeds vóór de komst van Hooker naar de Temple Church vond de controverse tussen beide
kampen niet alleen uitdrukking in preken en discussies maar ook in pamfletten als The Unlawfull
Practises of Prelates van Travers (1584), in petities, klachten en verantwoordingen ingediend bij
Hare Majesteit, Whitgift en de Privy Council, alsmede tijdens een bijeenkomst in het aartsbis-
schoppelijke Lambeth Palace in Londen in december 1584, waarin Travers en Thomas Sparke
(1548-1616), een geestverwant, in het bijzijn van leden van de Privy Council tegenover Whitgift
en de bisschop van Winchester, Thomas Cooper (1517-1594) hun bezwaren tegen het Prayer
Book, de 39 Articles en andere zaken in de Anglicaanse kerk uiteen mochten zetten. Werden
hieraan dankzij de matigende invloed van onder meer Burghley en Robert Dudley, graaf van
Leicester (1533-1588), nog geen consequenties verbonden,34 na de komst van Hooker namen de
tegenstellingen binnen de Temple Church zodanige vormen aan dat rust en orde in gevaar kwa-
men. Even leek het alsof de kerk een bolwerk van het puritanisme zou worden, zoals met Wands-
worth en andere kerken gebeurd was. Na een frontale aanval van Travers vanaf de kansel op
Hooker, waarvan het nieuws zich razendsnel over Engeland verspreidde, viel voor Travers in
maart 1586 het doek. Een der vele druppels die de emmer deden overlopen was dat hij, verwij-
zend naar Hooker, in een preek gezegd had dat “Satan laboureth by all means to hinder the happy
growth of the Gospel”.35 

Hierop verbood Whitgift hem wegens openlijke scheurmakerij te preken en de sacramenten
te bedienen, niet alleen in de Temple Church maar in geheel Engeland. Dit preekverbod was de
directe aanleiding tot Travers’ Supplication. Dit smeekschrift was gericht tot de Privy Council
en werd onmiddellijk in brede kring bekend. Zijn belangrijkste argument tegen zijn ontslag was
dat “[t]he communion of saints (which every Christian man professeth to believe) is such, as that
the acts which are done in any true church of Christ’s according to his word, are held as lawful,
being done in one church as in an other”. Dat gold al voor de doop, het avondmaal en dergelijke,
en moest zijns inziens ook voor de aanstelling van predikanten gelden. Hij had daarom geweigerd
zich volgens de Anglicaanse ritus te laten wijden en weigerde dat nog steeds.36

31 Neal, History, I, 156, 160-161.
32 Nr. LXXIX in Gee, Documents.
33 Nr. LXXXIV in Gee, Documents, par. 5, 6. Dit was grotendeels een herhaling van wat in The

Subscription (Thirty-nine Articles) Act (1571) bepaald was, Nr. LXXXIII, in Ibidem; Hardwick, A history
of the articles of religion, 231; Strype, The Life and Acts of John Whitgift, I, Boek III, hfdst. II, III; Neal,
History, I, 156.

34 Neal, History, I, 164-167.
35 Brief Ch. Taylour (Bradfield) a. R. Houldesworth (Newcastle), 6 april 1586, Longstaff, Memoirs, 292.
36 Neal, History, I, 177-178.
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Travers ging in zijn verweer echter voorbij aan de eigenlijke reden voor zijn ontslag, de
veronderstelde scheurmakerij en het voeren van een “pulpit war”. Iemand als Whitgift’s vriend
en geestverwant en de latere biechtvader van Hooker, de in 1587 naar Engeland uitgeweken
Spanjaard Hadrianus Saravia (1531-1613), die in Nederland en Frankrijk predikant was geweest,
was ook niet eerst door een Anglicaanse bisschop gewijd toen hij in 1588 als rector van Tatenhill
in Staffordshire werd aangesteld.37 Men accepteerde in zijn geval – en in veel andere gevallen –
een bevestiging in een “ecclesia instituta” (gevestigde kerk) op het continent, ook al had die op
presbyteriaanse manier plaatsgevonden. Ook Schotse predikanten waren welkom.38 Maar in
tegenstelling tot Saravia, die de bisschoppelijke kerkregering verdedigde,39 wees Travers deze
luidruchtig van de hand ten gunste van het Geneefse model.40 Had men tot dan toe geduld met
hem gehad, in 1586 was dat niet meer het geval. Ook zijn beroep op art. 23 van de 39 Articles
werd, onder verwijzing naar art. 36, van de hand gewezen.41 Het bleef bij een “silencing”, invloe-
drijke kringen voorkwamen dat hij zwaarder gestraft werd, zoals met minder fortuinlijke geestver-
wanten gebeurde, van wie er op dat moment tientallen in de gevangenis zaten, onder wie Cart-
wright (1590), en anderen die werden opgehangen, zoals Barrow (1593).42

Zelfs indien Travers Hooker niet openlijk had aangevallen, dan nog zou zijn positie in de
Temple Church gelet op het verschuivende theologische en politieke klimaat binnen de Church
of England op den duur onhoudbaar zijn geweest. Travers en zijn aanhang eisten voor zich (en
daarmee impliciet voor iedereen) de vrijheid een ambts- en kerkmodel te introduceren dat afweek
van het bestaande kerkorde. Dit werd hem door zijn kerkelijke en politieke omgeving, die meer
en meer streefde naar doctrinaire en kerkordelijke uniformiteit, niet toegestaan. Hooker’s Two
sermons upon part of St. Jude’s epistle, waarschijnlijk gehouden in 1593 of 1594 (gedrukt in
Oxford in 1613), was een zoveelste waarschuwing en aanklacht aan het adres van de non-confor-
misten, wier agitatie werd beschouwd als een bron van godsdienstige en maatschappelijke onrust
en zelfs als een potentiële bedreiging van de stabiliteit en continuïteit van de monarchie.

6 Hooker’s A learned discourse of justification en The Laws
Van het werk van Hooker zijn twee verhandelingen in het verband van dit essay de belangrijkste:
A learned discourse of justification uit 1585 (gedrukt in Oxford in 1612) en The Laws. Beide zijn

37 Nijenhuis, Saravia, 110-113. Nijenhuis spreekt van Adrianus Saravia. De titelpagina’s van zijn werk
geven Hadrianus Saravia.

38 Neal, History, I, 152.
39 In zijn De diversis ministrorum Evangelii gradibus.
40 Supplication to the Council by Master Walter Travers, 307-308.
41 Art. 23 luidt: “It is not lawful for any man to take upon him the office of public preaching, or ministering

the Sacraments in the Congregation, before he be lawfully called, and sent to execute the same. And those
we ought to judge lawfully called and sent, which be chosen and called to this work by men who have
public authority given unto them in the Congregation, to call and send ministers into the Lord’s vineyard”;
art. 36 luidt: “The Book of Consecration of Archbishops and Bishops, and Ordering of Priests and
Deacons, lately set forth in the time of Edward the Sixth, and confirmed at the same time by authority of
Parliament, doth contain all things necessary to such Consecration and Ordering: neither hath it anything,
that of itself is superstitious and ungodly. And therefore whosoever are consecrated or ordered according
to the Rites of that Book, since the second year of the forenamed King Edward unto this time, or hereafter
shall be consecrated or ordered according to the same Rites; we decree all such to be rightly, orderly, and
lawfully consecrated and ordered.” Williams, An exposition of the Thirty-Nine Articles, 549, 785.

42 Neal, History, I, 201-202; Sprunger, Dutch Puritanism, 46.
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ontstaan in de context van zijn bestrijding van het non-conformisme. Het eerste was behalve een
weerlegging van de beschuldigingen van ketterij, die Travers cs. aan zijn adres hadden gericht,
ook een uitvoerige correctie van hun zijns inziens te beperkte rechtvaardigingsleer (zie par. 7.6).43

The Laws, Hooker’s grootste en meest systematische werk, is een antwoord op zowel de werk-
zaamheden van Rooms-Katholieke missionarissen in Engeland als op de agitatie van puriteinse
zijde inzake de inrichting van de Anglicaanse kerk. Herhaaldelijk verzochten puriteinen, onder
wie Barrow in maart 1593, om “some public disputation” over de heersende theologische geschil-
len te houden om een einde te maken aan de crisis waarin de Anglicaanse kerk zich volgens hen
bevond. De gebruikelijke lectures, die tot het curriculum van Cambridge behoorden en waar
dissidenten zich niet onbetuigd lieten, leidden meestal tot niets. Hooker vond een publiek debat,
te houden naar het voorbeeld van eerdere godsdienstgesprekken tussen Rooms-Katholieken en
Protestanten (dec. 1548, okt. 1553 en april 1559), geen slecht idee, op voorwaarde dat de deelne-
mers hun opvattingen systematisch en goed beargumenteerd op papier zouden zetten en publice-
ren alvorens het zou plaatsvinden. Dit was om te voorkomen dat ze naderhand van de resultaten
en conclusies van het gesprek zouden kunnen terugkomen. Het doel zou volgens hem moeten zijn
“to seek for the ending of contentions, by submitting itself unto some judicial and definitive
sentence, whereunto neither part that contendeth may under any pretence or colour refuse to
stand.”44 Hij had alle vertrouwen in “the orders which are established, sith [since] equity and
reason, the law of nature, God, and man, do all favour that which is in being [i.e. de episcopale
kerkorde], till orderly judgment of decision be given against it.”45 Hij was ervan overtuigd dat dit
laatste niet zou gebeuren en dat er weinig of niets van betekenis ingebracht zou kunnen worden
tegen de episcopale hiërarchie van de Anglicaanse kerk, waardoor de vrede in de kerk snel
hersteld zou zijn. De wens der puriteinen dat, teneinde in vrijheid en op voet van gelijkheid te
kunnen disputeren, de tegen hen gerichte wetgeving zou worden opgeschort, wees hij van de hand
als een aantasting van de soevereiniteit van Elizabeth.46 

Een nationaal, openbaar debat is niet gehouden, Elizabeth gaf er geen toestemming voor.47

Deze kwestie bracht evenwel aan het licht dat de Anglicaanse kerk zowel een dogmatisch als een
kerkordelijk fundament miste, die dusdanig hecht opgezet en verantwoord waren dat ze aan alle
strijd en verwarring op gezaghebbende wijze een einde zouden maken. In die zin zijn A learned
discourse of justification en The Laws niet los te zien van elkaar. Al tijdens zijn Londense perio-
de, toen hij na bestudering van “the Holy Scripture, and other Laws both human and Divine” tot
de conclusie was gekomen dat Barrow, Travers, Cartwright en hun geestverwanten ongelijk
hadden, ging Hooker aan het werk en schreef A learned discourse of justification. Aangezien hij
zich in die turbulente omgeving niet kon concentreren, vroeg hij in 1591 ontslag uit zijn functie
aan de Temple Church, waarna hij werd overgeplaatst naar Buscombe in Wiltshire, een kleine
plattelandsgemeente in het diocees van Salisbury.48 Hier zette hij zich aan de “orders ecclesiasti-
cal in the Church of England”, een verhandeling die verscheen onder de titel Of the Lawes of

43 Mr. Hooker’s answer to the supplication that Mr. Travers made to the Council.
44 Hooker, Preface, 101.
45 Hooker, Preface, 104.
46 Hooker, Preface, par. 5, 6.
47 Zie “Reasons against publike disputation with Barow. It is not equall, safe nor fitte to graunt a disputation

to sectaries”, in: Burrage, Early English Dissenters, II, 99-100. Ook het openbare debat waar Rooms-
Katholieken meermalen om vroegen werd niet toegestaan, par. 1 in: Ibidem; Strype, Aylmer, hfdst. III.

48 Horn, Fasti Ecclesiae Anglicanae 1541-1857, VI, 60.
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Ecclesiastical Politie, vele malen herdrukt als Of the Laws of Ecclesiastical Polity. De eerste vier
boeken van The Laws verschenen in 1594 en behandelen overwegend algemene vragen, die
bedoeld waren als inleiding op de overige delen. Boek I verklaart in algemene termen wat een wet
is, welke verschillende wetten er zijn en onder welke omstandigheden en in welke situatie ze van
kracht zijn. Boek II legt uit dat de bijbel inderdaad, zoals de puriteinen beweerden, de enige bron
van regels en wetten voor de kerk is. Door de afwijzing van de gelijkstelling (door het Concilie
van Trente, 1545-1563) van bijbel en traditie neemt hij weliswaar afstand van Rome, doch hij
nadert inhoudelijk het sola scriptura van Travers en Barrow niet en komt tot andere conclusies.
In Boek III betoogt hij dat God altijd een kerk op aarde heeft gehad en die altijd zal hebben en legt
hij uit wat dat betekent voor een goed bestuur van de kerk. In Boek IV toont hij aan dat de be-
staande Engelse episcopale kerkregering de enig juiste is en weerlegt hij de beschuldiging als zou
deze corrupt zijn doordat er veel paapse elementen in zouden zijn achtergebleven, die door de
overige kerken der Reformatie verbannen waren.

In febr. 1595, nadat de eerste vier delen
voltooid waren, werd Hooker overge-
plaatst naar Bishopsborne, een gehucht
een paar kilometer ten zuidoosten van
Canterbury, waar hij via Whitgift in
contact kwam met Saravia.49 Boek V,
dat – misschien als gevolg van zijn
veelvuldige gedachtewisselingen met
Saravia – dikker was dan de eerste vier
delen bij elkaar, verscheen in Londen
in 1597. Hierin gaat hij uitvoerig in op
de christologie en de tweenaturenleer
en vervolgt hij zijn bespreking en weer-
legging van de beschuldigingen van
puriteinse zijde dat de ceremoniën, vie-
ringen, feestdagen en sacramenten van
de Anglicaanse kerk “be fraught with
impious and antichristian corruptions”.
Bij zijn dood in 1600 liet hij het vol-
tooide manuscript van de laatste drie
delen na, doch dit is door zijn puritein-
se schoonzoon vernietigd, waarna
slechts schetsen en notities resteer-
den.50 Waar de vroegste edities van The
Laws slechts de eerste vier of vijf boe-
ken bevatten, zijn de laatste drie delen
volgens Hooker’s biograaf Walton
(1664) aan de hand van deze notities
voltooid door John Spenser (of Spen-

49 Walton, The Works of Mr. Richard Hooker, I, 51-57.
50 Andrewes, Two Answers, Letter II (xl-xli).
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cer; 1559-1614), die Hooker gekend had in zijn tijd aan Corpus Christi College in Oxford. Later
was Spenser een der hofpredikers (chaplain) van Koning James I, die in 1603 Elizabeth
opvolgde.51 Hierdoor bestaat er enige onzekerheid over de authenticiteit van deze laatste drie
delen, met name van Boek VI. Dit handelt nauwelijks over de leken-ouderlingen der puriteinen,
zoals Hooker in zijn Preface had aangekondigd, maar gaat hoofdzakelijk over het gezag van de
kerk en haar “power of jurisdiction”.52 Boek VII, dat pas veel later in druk verscheen, verdedigt
de bisschoppelijke hiërarchie en de positie van (aarts)bisschoppen binnen de Anglicaanse kerk
en de macht die ze hebben over de lagere clerus. Boek VIII tenslotte, dat misschien een commen-
taar was op de verhoren waaraan Barrow in 1592 en 1593 was onderworpen, verdedigt de positie
van de Church of England in de Engelse samenleving en de bestaande betrekkingen van de kerk
met de kroon.

7 Hooker’s theologische opvattingen
7.1 Inleidende opmerking

In het denken van Hooker kan enig gebrek aan consistentie worden aangewezen. Door de weer-
stand die zijn preken te St. Paul’s Cross en in de Temple Church bij sommigen opriepen, en door
de kritiek die de Privy Council en hoge kerkelijke functionarissen bij gelegenheid op hem hadden,
waar de puriteinse zaak op steun kon rekenen, zag hij zich genoodzaakt zijn gedachten nauwkeu-
riger of opnieuw te formuleren, en bepaalde onderwerpen te mijden of meerdere malen vanuit
wisselend perspectief te behandelen.

Dat Hooker op twee, soms op drie fronten streed blijkt op vrijwel elke bladzijde van zijn
werk. Behalve dat hij te stellen had met onbuigzame opponenten als Cartwright, Travers, Barrow
en hun min of meer gematigde aanhang binnen en buiten de Anglicaanse kerk, probeerde hij ook
de invloed te neutraliseren van een Rooms-Katholiek tegenoffensief. De excommunicatie van
Elizabeth door Rome in 1570 en de Bartholomeusnacht-moorden in Parijs in augustus 1572
hadden een opleving van het Rooms-Katholicisme in Engeland te weeg gebracht, die geleid en
aangewakkerd werd door Jezuïeten en andere missionarissen. Onder hen waren enkele honderden
Engelse seculiere geestelijken, die vanaf 1568/9 werden opgeleid aan het door Koning Philips II
van Spanje gestichte en grotendeels door “recusants” gefinancierde English College in Dou-
ai/Rheims en aan andere Rooms-Katholieke Colleges op het continent. De Church of England
werd in deze kringen afgeschilderd als een verzameling schismatici, ketters en afvalligen, met wie
een compromis of doctrinaire vrede onmogelijk was. Afgezien van een mislukte moordaanslag
op Elizabeth in 1585, bleef dit zendingswerk niet zonder resultaat en in de jaren 1580 werd op
meer dan 500 plaatsen in Engeland openlijk de mis gevierd. Dit alles baarde Hooker en anderen
veel zorgen, te meer daar de aantrekkingskracht van het oude geloof zich tot in hofkringen deed
gevoelen. Hoewel Elizabeth niet de geringste sympathie had voor Rome, werd tegen de achter-
grond van de oplopende spanningen met Spanje tussen 1578 en 1583 gedacht aan een huwelijk

51 De eerste herdruk van The Laws verscheen in 1604 en bevatte de eerste vijf boeken. Deel I heeft een “To
The Reader” ondertekend door “J.S.” of “I.S.” Ook in latere edities komt dit voor. The Laws heeft vele
herdrukken beleefd en verschillende malen zijn nieuwe handschriften gevonden, die er telkens een ander
licht op wierpen of leken te werpen. Dat geldt niet alleen voor Boek VI, maar voor alle delen. Ook
[Walton], The Life of Mr. Richard Hooker, bevat een aantal invoegingen van de hand van “J.S.” 

52 Hooker, Preface, 106; Lee, Dictionary of National Biography, XXVII, 293, concludeert hieruit dat de
tekst, die wel van de hand van Hooker is, niet bestemd was voor The Laws en daarom ten onrechte als
Boek VI in deze reeks is opgenomen. Maar een andere oplossing is ook mogelijk, zie pagina 26.
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met de Hercule François, de Hertog van Anjou, de in ongenade gevallen broer van de koning van
aartsvijand Frankrijk, een Rooms-Katholiek.53

7.2 Kerk en staat
Elizabeth, die met het klimmen der jaren steeds meer haar geduld verloor met haar dissidente
onderdanen, had niet alleen Whitgift bij zijn benoeming opdracht gegeven bestaande wetgeving
streng toe te passen, met name diens Three Articles en vier van de belangrijkste wetten op het
gebied van de suprematie van de kroon over de kerk,54 ze beperkte ook de vrijheid van de druk-
pers en zette het Parliament in kerkelijke kwesties buitenspel. De situatie die hierdoor was ont-
staan en waar Hooker mee te maken had, werd omschreven als “no lay-person in the kingdom
must meddle with religion except the queen: the hands of Lords and Commons are tied up, her
majesty is absolute in the affairs of the Church, and no motion for reformation must arise from
any but herself.”55 

Men krijgt de indruk dat de feitelijke macht van Elizabeth over de kerk ook Hooker soms te
ver ging. Misschien hierdoor gealarmeerd stelt hij hiertegenover dat de macht van de vorst niet
willekeurig en onbeperkt is, maar “[a]ttribuat rex legi, quod lex attribuat ei potestatem”. Dat
betekende dat “[k]ings have dominion to exercise in ecclesiastical causes, but according to the
laws of the church”, i.e. de canons, wetten en verordeningen die door de staat in samenspraak met
of op voorstel van de kerk waren vastgesteld.56 Hoewel Hooker niets afdoet aan de formele
suprematie van de vorst over de kerk, manifesteert zich bij hem de tendens de feitelijke macht van
de staat over de kerk in te perken door deze te binden aan wetgeving, waarmee gezien de ruime
formulering van bijvoorbeeld Hendrik VIII’s Act of Supremacy een stap, zij het een kleine, gezet
werd op de weg van de scheiding van kerk en staat.57

Zijn verdediging van de positie van de vorst als hoofd van kerk en staat volgt verschillende
lijnen. Hij verwijst naar het voorbeeld van de aanstelling van Simon, de zoon van Mattathias, tot
zowel koning als hogepriester in I Makkabeeën 14:35. Ook geeft hij een aangepaste versie van
een der godsbewijzen van Aristoteles: zoals niets kan bewegen zonder een Onbewogen Beweger,
die de oorzaak van alle beweging is doch zelf geen oorzaak heeft, zo kunnen noch de kerk noch
de staat bestaan zonder een onafhankelijk en onaantastbaar hoofd, de “highest uncommanded
commander”, dat (op aarde) van niemand afhankelijk en aan niemand onderworpen is en de
“power of supreme jurisdiction” en de “power of ecclesiastical dominion” bezit. Getuige zijn
uitvoerige bespreking van de vraag wat het precies inhoudt dat de vorst bekleed is met het hoog-

53 Hooker, Two sermons, I, 15; Fuller, The Church History of Britain, IV, 350; Butler, Additions, III, 145-
152; Neal, History, I, 126-127.

54 Zie noot 57.
55 Neal, History, I, 174-175.
56 Hooker, Preface, 104; uitvoerig hierover Hooker, The Laws, Boek VIII (citaat 236).
57 De vier belangrijkste (maar niet de enige) wetten waarop het gezag van Elizabeth over de kerk berustte,

waren: An Act restoring to the Crown the ancient Jurisdiction over the State Ecclesiastical and Spiritual,
and abolishing all foreign Power repugnant to the same (of de Queen’s Supremacy Act, 1558/9), Nr.
LXXIX in Gee, Documents; de Act of Uniformity (1558/9), Nr. LXXX in Gee, Documents; An Act for the
Assurance of the Queen’s Majesty’s Royal Power over all Estates and Subjects within her Highness
Dominions (1562), in: 5 Elizabeth, cap. I, in: The Statutes at Large, IV; en An Act for reform certain
Disorders touching Ministers of the Church (1570), in: 13 Elizabeth, cap. XII, in: The Statutes at Large,
IV.
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ste bestuur over de kerk en waar dat bestuur precies uit bestaat, is hij zich de hiermee samenhan-
gende theologische en politieke gevoeligheden goed bewust geweest.58 

Tegenover het puriteinse standpunt dat kerk en staat van elkaar gescheiden grootheden zijn,
dat de staat zich niet met de interne zaken van de kerk mag bemoeien en dat niet zomaar iedereen
tot het avondmaal mag worden toegelaten, stelt Hooker dat beide, kerk en staat, wat betreft vorm
en organisatie weliswaar onderscheiden zijn en van elkaar verschillen in functie, doch dat een lid
van de Church of England vanzelf tevens lid van de Engelse “commonwealth” is en omgekeerd,
“so albeit properties and actions of one do cause the name of a commonwealth, qualities and
functions of another sort the name of the church to be given to a multitude, yet one and the
selfsame multitude may in such sort be both. Nay, it is so with us, that no person appertaining to
the one can be denied also to be of the other.” Kerk en staat zijn geen verschillende grootheden,
de termen verwijzen naar verschillende aspecten van een en dezelfde grootheid. Hieruit volgt dat
het een misvatting is dat functionarissen van beide zijden zich niet met elkaars interne zaken
zouden mogen inlaten, dat wereldlijke en kerkelijke functies niet in een en dezelfde hand verenigd
zouden mogen zijn of dat kerkelijke wetgeving niet, behalve de instemming van de hoogste
kerkelijke organen, ook de bekrachtiging door het Parliament nodig zouden hebben: “when all
which the wisdom of all sorts can do is done for the devising of laws in the church, it is the
general consent of all that giveth them the form and vigour of the laws, without which they could
be no more unto to us than the counsel of physicians to the sick. – – – thus to define of our own
church’s regiment, the parliament of England hath competent authority”, waaraan hij toevoegt
dat de rol van de vorst voornamelijk (“principally”) bestaat in het tegenhouden van ondeugdelijke
wetsvoorstellen voordat die het Parliament bereikt hebben. Dat was precies wat Elizabeth deed.59 

In landen met een overwegend heidense bevolking en regering is het anders geregeld, daar zijn
kerk en staat noodzakelijkerwijs twee van elkaar onafhankelijke grootheden, maar in het christe-
lijke Engeland “one and the same person may in both bear principal sway.”60 De conclusie is wel
getrokken dat bij Hooker iemands nationaliteit zijn godsdienst bepaalt en dat zijn visie niet te
verenigen zou zijn met de principes van de Reformatie.61 Dit verwijt is terecht, al moet bedacht
worden dat Hooker het in The Laws alleen over Engeland heeft. De gereformeerde kerken in
landen als Schotland en Frankrijk hebben zijns inziens weliswaar niet de beste regeringsvorm –
want dat is de bisschoppelijke – maar voor beide kerken gelden verzachtende omstandigheden:
“this their defect and imperfection I had rather lament in such a case than exaggerate; considering
that men oftentimes, without any fault of their own, may be driven to want that kind of polity or
regiment which is the best; and to content themselves with that which either the irremediable
error of former times, or the necessity of the present, hath cast upon them.”62

7.3 De kerk en het ambt
De kerk bestaat uit twee delen, de “labourers and the building”, de leiders en de gemeenteleden,
de herders en de kudde. Gregorius van Nazianze (329-389) citerend, betoogt hij dat de kudde de

58 Hooker, The Laws, Boek VIII, 233-234.
59 Hooker, The Laws, Boek VIII, 270.
60 Hooker, The Laws, Boek VIII, 226-227, 233; over de problemen die ontstaan bij excommunicatie uit en

wederopneming in de Church of England, verlies van staatsburgerschap, verlies van stemrecht,
verbanning, e.d. zie ibidem, 232 ff.

61 Zo Neal, History, I, 207
62 Hooker, The Laws, Boek III, 295.
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aanwijzingen van de geestelijke leidslieden moet opvolgen. Hebben in de visie van Travers cs.
vrouwen (letterlijk) geen recht van spreken in de gemeente, volgens Hooker heeft geen enkel
gemeentelid dat.63 Het ambt van de presbyteriaanse leken-ouderling naast de predikant is onaan-
vaardbaar omdat het onverenigbaar is met de “power of spiritual dominion”, het geestelijk gezag
der kerk: “that spiritual authority is a power which Christ hath given to be used over them which
are subject unto it for the eternal good of their souls, according to his own most sacred laws and
the wholesome positive constitutions of his church.”64 Dat “most sacred laws” van Christus
bedoelt Hooker overigens niet al te letterlijk, aangezien de rol van de bijbel hier beperkt is: “unto
the complete form of church-polity, much may be requisite which the Scripture teacheth not; and
much which it hath taught become unrequisite, sometimes because we need not use it, sometimes
also because we cannot.”65 Het verwijt van puriteinse zijde dat episcopale kerkregering onbijbels
en het presbyteriaanse, democratische model de iure divino is, acht hij hiermee voldoende weer-
legd. Wijzend op de heersende verdeeldheid in Engeland en Europa houdt hij zijn dissidente
opponenten voor dat de waarheid niet verkregen noch de kerk bestuurd kan worden bij meerder-
heid van stemmen van “the common sort”. Het volk heeft zich daarom te onthouden van een
oordeel over zijn geestelijke meerderen, de clerus, en heeft hun beslissingen en onderwijzing te
accepteren: 

God’s clergy are a state, which hath been and will be, as long as there is a church upon
earth, necessarily by the plain word of God himself; a state whereunto the rest of God’s
people must be subject, as touching things that appertain to their souls’ health. For where
polity is, it cannot but appoint some to be leaders of others, and some to be led by others.
“If the blind lead the blind, they both perish (Luke vi, 39).” It is with the clergy, if their
persons be respected, even as it is with other men; their quality many times far beneath
that which the dignity of their place requireth. How be it, according to the order of polity,
they being the “light of the world,” others (though better and wiser) must that way be
subject unto them.”66 

Onder die “others” bevindt zich ook de vorst: “kings and princes are as much as the very meanest
that liveth under them, bound in conscience to shew themselves gladly and willingly obedient”.67

Maar dan alleen in zuiver spirituele zaken, zaken die niet de positie van de vorst of van de kerk
in de samenleving raken. 

Opmerkelijk is tenslotte dat Hooker uitvoerig de bevoegdheden en plaats van de vorst ten
opzichte van de kerk bespreekt maar nauwelijks aandacht besteedt aan de positie van kerkelijke
ambtsdragers buiten de kerk. Dit ondanks het feit dat bijvoorbeeld de “Lords Spiritual” en de
“Lords Temporal” al sinds de veertiende eeuw samen het Hogerhuis vormden en lagere geestelij-
ken in het Lagerhuis zaten. Hooker besefte dat dit een gevoelig onderwerp was en wilde waar-

63 Hooker over de positie van vrouwen in de kerk in: Hooker, The Laws, Boek V, par. 62.
64 Hooker, The Laws, Boek VI, 4.
65 Hooker, The Laws, Boek III, 295.
66 Hooker, The Laws, Boek VI, 298-299; cf. “Ministerial power is a mark of separation, because it severeth

them that have it from other men, and maketh them a special order, consecrated unto the service of the
Most High, in things wherewith others may not meddle. Their difference, therefore, from other men, is in
that they are a distinct order”, Hooker, The Laws, Boek V, 333.

67 Hooker, The Laws, Boek VIII, 271.
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schijnlijk elke schijn vermijden dat hij de Anglicaanse clerus, en al helemaal de puriteinen, ruimte
zou bieden om zich ongevraagd met staatszaken te bemoeien, te meer daar dat door Elizabeth ten
strengste verboden was.68

7.4 De sacramenten
7.4.1 Inleiding 

Hooker trof bij zijn komst in de Temple Church een sterk verdeelde gemeente aan. Een deel
steunde Travers en had de door hem bij zijn komst in 1581 ingevoerde veranderingen omarmd,
een ander deel wees die af. Zo’n verandering was de vervanging van het altaar bij de eucharistie
(avondmaal) door de avondmaalstafel en het knielen door zitten of staan. Een deel van de kerk
had evenwel de voortzetting van de oude viering geëist, die volgens het Queen’s Book gehouden
werd. Travers had zich hierbij neergelegd met als gevolg dat er twee vieringen waren, die na
elkaar werden gehouden. De ene werd geleid door Travers, de andere door een curate (hulppries-
ter) van de Church of England, die speciaal voor de gelegenheid werden ontboden. Hooker vond
dit een onpraktische situatie en herstelde de oude viering.

Behalve ten aanzien van de vorm verschilden Hooker en Travers ook ten aanzien van beteke-
nis. De beide sacramenten, eucharistie en doop, zijn bij Hooker gelegenheden waar hemel en
aarde elkaar raken. Ze hebben “generative force and virtue”69 en zijn “heavenly ceremonies” of
“Divine ceremonies”, die door God geheiligd zijn en in zijn kerk zijn ingesteld, “first, as marks
whereby to know when God doth impart the vital or saving grace of Christ unto all that are
capable thereof; and, secondly, as means conditional, which God requireth in them unto whom
he imparteth grace”.70 Waar volgens het Zwinglianisme de sacramenten herinneringen of afscha-
duwingen en volgens Traver’s Calvinistische opvattingen zegels van Gods belofte zijn, gaat
Hooker verder en ziet ze als het zichtbare medium waarlangs Gods reddende genade geschonken
wordt, wat gebeurt op het moment dat ze bediend worden; ze zijn de “visible signs of invisible
grace”.71

Met De Lapsis van Cyprianus, bisschop van Carthago, in de hand verdedigt Hooker het
gebruik van het kruis tijdens de doop, iets waar Travers bezwaar tegen had. Desondanks acht
Hooker de sacramenten belangrijker dan de symbolische tekenen, gewaden, riten, vieringen,
gebeden, lessen, preken en overige liturgische handelingen en symbolen van de kerk. Hij houdt
zijn puriteinse opponenten, met name hen die de kroon en het Parliament voortdurend bestoken
met pamfletten en petities, voor dat het “matters indifferent” zijn, onschuldige, maar wel belang-
rijk geachte tradities die de gelovigen herinneren aan hun plicht en wijzen op hun verantwoorde-
lijkheid jegens God en medemensen. Hoogstens gaat het om een aanvullende of ondersteunende
handeling, een “sacramental complement”, te verrichten door bepaalde ambtsdragers. Hiertoe
behoren ook de overige vijf sacramenten van de Rooms-Katholieken.72 Veel rituelen zijn door
de jonge kerk ingesteld en blijven van kracht tot ze door het bevoegd gezag veranderd of afge-
schaft worden. De eucharistie en doop zijn van dergelijke uiterlijkheden geheel onafhankelijk,
zodat het aandringen op verandering overbodig en nutteloos is.73

68 Strype, Aylmer, 43.
69 Hooker, The Laws, Boek V, 155.
70 Hooker, The Laws, Boek V, 186.
71 Hooker, The Laws, Boek V, 156.
72 Dit strookte geheel met de Anglicaanse orthodoxie, zie art. 25 van de 39 Articles.
73 Hooker, The Laws, Boek V, par. 65.
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Volgens critici heeft Hooker’s visie op de sacramenten een onaangename Rooms-Katholieke
goede-werken-geur en is ze in strijd met Romeinen 4 en de Anglicaanse orthodoxie, die leren dat
de sacramenten “make not the couenantes, but only feale them”.74 Die critici hadden ongelijk als
ze bedoelden dat hieruit de conclusie getrokken kon worden dat Hooker de Rooms-Katholieke
goede-werken-leer aanhing. Vooruitlopend op par. 7.9, waar deze kwestie nader aan de orde
komt, wordt hier volstaan met de constatering van Hooker “that grace is a consequent of sacra-
ments, a thing which accompanieth them as their end, a benefit which they have received from
God himself, the author of sacraments, and not from any other natural or supernatural quality in
them – – – which grace also, they that receive by sacraments or with sacraments, receive it from
him [God], and not from them.” Hij wordt niet moe te herhalen dat er geen sprake is van (Rooms-
Katholieke) inherente genade in de sacramenten of dat brood en wijn tijdens de eucharistie reëel
in lichaam en bloed van Christus worden veranderd: “they are not really nor do really contain in
themselves that grace which with them, or by them, it pleaseth God to bestow”.75

De incarnatie (menswording) van Christus weerspiegelt zich in de sacramenten. Daarom
plaatst Hooker de sacramentsleer binnen het grotere geheel van de christologie. De menselijke
natuur van Christus ontving “a gift of principal grace and favour” van zijn goddelijke natuur zoals
een zwaard de hitte ontvangt van het vuur waarin het gesmeed wordt. God’s “supernatural gifts,
graces, and effects” worden zo gedeeld met Christus’ menselijke natuur, de natuur waaraan ook
elk mens deel heeft: “by virtue of this grace, man is really made God, a creature is exalted above
the dignity of all creatures, and hath all creatures else under it.” Dit is overigens alleen weggelegd
voor de uitverkorenen. Naar Augustinus zegt Hooker : “[i]t must be confessed, that of Christ,
working as a creator and a governor of the world by providence, all are partakers; not all partakers
of that grace whereby he inhabiteth whom he saveth. Again, as he dwelleth not by grace in all,
so neither doth he equally work in all them in whom he dwelleth”.76

Hoewel Hooker de consubstantialiteit (homousios) van het Concilie van Nicea (325) belijdt,
impliceert zijn betoog toch een zekere mate van subordinatie van de Zoon ten opzichte van de
Vader. Dit deed sommige critici aan Arius denken, wat versterkt werd door zijn kritiek op de
tweenaturenleer van “the fathers”77 en opmerkingen over de Zoon als de “offspring” van de Vader
(welk woord hij ook voor de schepping gebruikt) en “[b]y the gift of eternal generation, Christ
hath received of the Father one, and in number the selfsame substance, which the Father hath of
himself unreceived from any other”.78 Maar Hooker houdt stevig vast aan het homousios; een
Ariaan is hij niet.

7.4.2 Avondmaal of eucharistie
Aan de eucharistie kunnen alleen gedoopten deelnemen, “because no dead thing [i.e. de niet-
gedoopte] is capable of nourishment.”79 Wat betreft de aanwezigheid van Christus in de elemen-
ten in de eucharistie is Hooker Calvinistisch. Niet alleen wijkt zijn uitleg af van de Rooms-
Katholieke leer (transsubstantiatie) en de Lutherse (consubstantiatie) maar ook van de Ten Arti-

74 A Christian Letter, 31.
75 Hooker, The Laws, Boek V, 187, 259.
76 Hooker, The Laws, Boek V, 183.
77 Hooker, The Laws, Boek V, 167.
78 Arius ontkende de consubstantialiteit (Òµοούσιοσ) en leerde dat de Zoon ondergeschikt was aan de Vader.

Hooker, The Laws, Boek V, par. 54, 56.
79 Hooker, The Laws, Boek V, par. 67.
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cles (1536), een kerkelijk document dat aartsbisschop Cranmer in opdracht van Koning Hendrik
VIII had opgesteld en dat de reële aanwezigheid van Christus in brood en wijn leerde.80 In de
geest van art. 28 van de 39 Articles, dat bepaalt dat “the Bread which we break is a partaking of
the Body of Christ; and likewise the Cup of Blessing is a partaking of the Blood of Christ”,
beschouwt Hooker het avondmaal als een spirituele maaltijd. Christus is niet naar zijn menselijke,
alleen naar zijn goddelijke natuur aanwezig: “[i]s there not a taste, a taste of Christ Jesus in the
heart of him that eateth? Doth not he which drinketh behold plainly in this cup, that his soul is
bathed in the blood of the Lamb?”81 In The Laws herhaalt hij dit waar hij zegt dat de werkelijke
aanwezigheid van lichaam en bloed van Christus niet gezocht moet worden in het sacrament maar
in de ontvanger van het sacrament. Ziel en lichaam gaan hierdoor over van een toestand van dood
en verderf in een van onsterfelijkheid en eeuwig leven.82

7.4.3 Doop
In tegenstelling tot wat de puriteinen en de Anglicaanse kerk leerden, is de uitverkiezing niet
voldoende ter verkrijging van de eeuwige zaligheid. Ze is een noodzakelijke maar onvoldoende
voorwaarde; men vindt er nog geen redding door, daarvoor is ook het sacrament van de doop
nodig. De doop neemt de zonden weg en is een verbondssluiting tussen God en mens, waarbij
God zich verplicht de gedoopte voortaan zoveel genade te schenken als nodig is voor het bereiken
van het eeuwige leven. De doop is derhalve veel meer dan alleen een zegel (Marcus 16:16):
“Predestination bringeth not to life without the grace of external vocation, wherein our baptism
is implied. For as we are not naturally men without birth, so neither are we Christian men in the
eye of the church of God but by new birth; nor according to the manifest ordinary course of
Divine dispensation new born, but by that baptism which both declareth and maketh us Christi-
ans.”83 Krachtens dit verbond wordt de mens gebonden aan de “law of Christ”, die geloof en
levensvernieuwing van hem verlangt. Voorzover Hooker al ruimte ziet voor de notie van zegel,
dan is dat “perhaps” als tussenfase, als verzegeling van de genade der uitverkiezing, voordat die
in de doop ontvangen is.84 

Het grote belang van de doop betekent dat uiterlijke omstandigheden of noodsituaties deze
niet mogen tegenhouden. De doop door vrouwen of welke andere “unsanctified hand” ook, die
wel op de juiste wijze is uitgevoerd, is in zo’n geval, krachtens het ex opere operato-karakter der
sacramenten, geldig en mag naderhand niet overgedaan worden.85 Voor hen die buiten hun schuld
nooit gedoopt zijn, bijvoorbeeld martelaren, zijn hun geloof en wil om gedoopt te worden vol-
doende. Voor onmiddellijk na de geboorte gestorven kinderen is de wil van hun gelovige ouders

80 Art. 4 van de Ten Articles: “– – – under the form and figure of bread and wine, which we there presently
do see and perceive by outward senses, is verily, substantially, and really contained and comprehended the
very selfsame body and blood of our Saviour Jesus Christ, which was born of the Virgin Mary, and
suffered upon the cross for our redemption. And, that under the same form and figure of bread and wine,
the very selfsame body and blood of Christ is corporally, really, and in the very substance exhibited,
distributed, and received unto and of all them which receive the said sacrament”, Fuller, The Church
History of Britain, III, 152. Zie Nijenhuis, “Traces”, over de spirituele weg die Cranmer heeft afgelegd.
Volgens Nijenhuis had Cranmer in 1537 de spirituele Lutherse positie overgenomen, ibid. 8.

81 Hooker, Two sermons, II, par. 10, 11, spec. 441; Hooker, The Laws, Boek V, par. 55.
82 Hooker, The Laws, Boek V, 259, 260.
83 Hooker, The Laws, Boek V, 194.
84 Hooker, The Laws, Boek V, 194-195.
85 Hooker, The Laws, Boek V, par. 62.

Gedownload van www.cgfdejong.nl versie 1.1, juni 201719

http://www.cgfdejong.nl


D E   J O N G

            

                                                                                         RICHARD HOOKER

Richard Hooker, “that saint-like man” Chris de Jong

voldoende. Het is zelfs zo dat indien de ouders die wil helemaal niet hebben of indien de ouders
onbekend zijn, God de boreling de wil die anderen of de kerk ten aanzien van hem hebben toere-
kent: “it is not to be thought that he which, as it were, from heaven hath nominated and designed
them unto holiness by special privilege of their very birth, will himself deprive them of regenera-
tion and inward grace, only because necessity depriveth them of outward sacraments.”86 In de
praktijk betekende dit dat elk kind dat uit Engelse ouders geboren was automatisch gedoopt en
lid van de Anglicaanse kerk werd en nadien – tot verontwaardiging van de puriteinen zonder
onderzoek of vermaning – tot de eucharistie werd toegelaten.87

7.5 Geloofszekerheid
Hooker’s standpunt dat de zekerheid waarmee de mens het Woord van God voor waar aanneemt
minder vast of overtuigend is dan de zekerheid die gebaseerd is op zintuiglijke waarneming,
stuitte in brede kring op weerstand. Men beschuldigde hem ervan Gods soevereiniteit te ondermij-
nen. Om zijn standpunt plausibel te maken, beriep hij zich niet exclusief op de bijbel, maar
gebruikte hij een aan het dagelijkse leven ontleende analogie: wanneer meerdere mensen naar de
maan kijken, bestaat er onder hen geen twijfel dat wat ze zien de maan is. Maar ten aanzien van
de bijbelse beloften bestaat aanzienlijk verschil van mening over de vraag hoe zeker die zijn en
wat ze precies inhouden. Wie zeker weet dat de maan de maan is, heeft geen verder bewijs nodig,
laat staan nog grotere zekerheid want die bestaat niet. Maar met de bijbelse beloften is het anders
gesteld, “the strongest in faith that liveth upon the earth, hath always need to labour, strive, and
pray, that his assurance concerning heavenly and spiritual things may grow, increase, and be
augmented”. Daar komt nooit een eind aan. De zekerheid en kennis die het geloof kan bieden zijn
bijgevolg minder betrouwbaar en overtuigend dan het empirisch bewijs in het domein van de
fysieke wereld.88

Dit heeft zijn weerslag op zijn opvattingen over de zekerheid der individuele uitverkiezing
(predestinatie), een voor de Calvinistische orthodoxie dierbaar thema, dat ook doet denken aan
het leerstuk van Trente dat niemand van zijn uitverkiezing en de “donum perseverantiae” zeker
is “nisi ex speciali revelatione”. Evenmin als bij Francis Bacon, is bij Hooker geen ruimte voor
betrouwbare, particulier ervaren positieve zekerheid dat men tot de uitverkorenen behoort: die
notie is behalve arrogant en elitair geheel overbodig en neigt naar de gnostiek van Valentinus (†
ca 155). In de plaats daarvan komt de kerk met haar sacramenten. De kerk bestaat uit diegenen
die van de rest van de mensheid onderscheiden zijn door de belijdenis van de waarheid die God
de wereld heeft onderwezen door zijn Zoon. Hooker toont zich hier een ware zielzorger. Waar
Travers de gelovigen via eindeloze donderpreken doodsangst aanjaagt omtrent hun eeuwig lot,
biedt Hooker troost en probeert hij zijn toehoorders te overtuigen door het gebruik van voorbeel-
den uit het leven van alledag. Hoewel iemand de zekerheid van het ware geloof niet bezit of eraan
twijfelt, terwijl hij er wel naar verlangt, en daaruit de conclusie trekt niet tot de uitverkoren
gelovigen te behoren, is hij volgens Hooker toch een ware gelovige dankzij de “private” en
geheime werking van de Heilige Geest. Die geeft hem dat besef van zonde en gebrek en het
verlangen naar het ware geloof. Hoewel “the inward testimony” van waarachtig geloof en uitver-
kiezing, het spirituele equivalent van het empirische bewijs der natuurwetenschappen, ontbreekt

86 Hooker, The Laws, Boek V, 198, par. 64.
87 Hooker, The Laws, Boek V, 267-268.
88 Mr. Hooker’s answer to the supplication that Mr. Travers made to the Council, par. IX.
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of faalt, is het verlangen ernaar, opgewekt door de prediking van het Evangelie, voldoende “be-
wijs” dat iemand tot de ware gelovigen en daarmee tot de geredden behoort.

7.6 Rechtvaardiging 
Deze redenering ten aanzien van de geloofszekerheid is een belangrijk element van Hooker’s
rechtvaardigingsleer. Die lijkt op het eerste gezicht net als die van Travers cs. Calvinistisch: de
mens wordt alleen door genade gerechtvaardigd, het eeuwige leven is een geschenk God’s waar-
aan de vergeving van zonden en ongerechtigheden in de naam van Christus voorafgaat. De
rechtvaardiging, uitvoerig uiteengezet in onder meer zijn A learned discourse of justification, was
in geen geval een beloning voor al het goede dat de mens in zijn leven al of niet vrijwillig en al
of niet daartoe door goddelijke genade in staat gesteld, gedaan zou hebben. Hieruit vloeit Hook-
er’s afwijzing van de Roomse doctrine voort dat de rechtvaardiging een voortgaand proces is
(Concilie van Trente, 1545-1563: “incrementum iustificationis”) dat berust op genade, geloof en
goede werken, of in Hooker’s uitleg: “the merit of Christ doth not take away actual sin in such
sort as it doth original [sin]”. De kerken van de Reformatie, waartoe de Anglicaanse kerk in dit
opzicht behoorde, leerden dat dit laatste wèl het geval was en dat derhalve aanvullende goede
werken en kerkelijk-sacramentele interventie ter rechtvaardiging en ter verzoening van actuele,
na de zondeval begane zonden overbodig en nutteloos waren.89 

Hiermee hangt samen de belangrijke vraag naar de status van vroegere heiligen, martelaren
en andere goede mensen. Hooker stelde deze kwestie aan de orde in een van zijn eerste preken
in de Temple Church, gehouden op 28 maart 1585, waarin hij zei dat: “I doubt not but that God
was merciful to thousands of our fathers, living in popish superstition, inasmuch as that they
sinned ignorantly”.90 Travers reageerde hierop met: 

Salvation belongeth to the church of Christ. We may not think, that they could be capable
of it, which lived in the errors held and maintained in the church of Rome, that seat of
antichrist. Wherefore to his people God speaketh in this sort; “Go out of Babylon, my
People, go out of her, that you be not partaker of her sins, and that you taste not of her
plagues. The Galatians thinking that they could not be saved by Christ, except they were
circumcised, did thereby exclude themselves from salvation. Christ did profit them noth-
ing. So they which join their own Works with Christ.91 

Het eerste deel van Travers’ antwoord betreft vroegere martelaren en heiligen, het tweede deel
raakt de essentie van het verschil tussen zowel Rome en de Reformatie als tussen Hooker ener-
zijds en de Anglicaanse orthodoxie van dat moment en de puriteinse oppositie anderzijds. Hooker
ging bij verschillende gelegenheden uitvoerig op beide onderwerpen in, wat telkens veel stof deed
opwaaien en tot beschuldigingen aan zijn adres van ketterij en scheurmakerij leidde. 

Zich beroepend op Augustinus en wijzend op hem als voorbeeld betoogt Hooker dat er in het
verleden tal van heiligen, martelaren en anderen zijn geweest, die door hun heilzaam optreden,
deugdzaam leven en het vrijwillig ondergaan van straffen en kwellingen in alle oprechtheid
hebben gehoopt in de ogen van God iets van hun zonden goed te maken. Hoewel dit standpunt

89 Ibidem, 488. 
90 [Walton], The Life  of Mr. Richard Hooker, 43;  Hooker, A learned discourse of justification, 331. 
91 Hooker, Works [1705], 21; [Walton], The Life  of Mr. Richard Hooker, 43 noot.
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volgens Travers cs. afdoet aan de verdienste van Christus en daarom anathema is, mogen deze
ouden volgens Hooker niet veroordeeld en tot de verdoemden gerekend worden. 

Hooker maakt in dit verband onderscheid tussen hen die in onwetendheid gedwaald doch in
essentie het ware geloof (i.e. “salvation by Christ alone”) zuiver bewaard en het goede gedaan
hadden, en hen die halsstarrig in hun dwalingen hadden volhard en anderen misleid. Het geloof
en de daaruit resulterende deugdzaamheid en volharding in het goede der eersten, hun “righteous-
ness”, waren een geschenk van de hemel, dat verkregen was door bemiddeling van de Heilige
Geest (“the Spirit of adoption”) en hen gered had van de eeuwige verdoemenis. Elders beperkt
hij dat geschenk-karakter echter en introduceert hij de verdienste, waar hij zegt dat God’s gebo-
den, behalve in de bijbel, ook besloten liggen in “the law of nature” en dat rechtvaardiging volgt
op het gehoorzamen van deze geboden: “to do them, howsoever we know them, must needs be
acceptable in his sight”.92 Eenzelfde niet geheel consistente redenering past Hooker ook toe op
“many of the Gentiles”, die, buiten de Joods-Christelijke traditie staande, Gods oneindige macht,
goedheid, genade en wijsheid in de schepping hadden herkend en erkend: “in the rudiments of
their knowledge concerning God, the foundation of our faith concerning Christ lieth secretly
wrapt up, and is virtually contained: therefore they held the foundation of faith, though they never
had it”.93

7.7 Predestinatie
Op verschillende plaatsen nadert Hooker onvermijdelijk tot een soort van eeuwige predestinatie
(of voorbeschikking), die hij elders weer afwijst. Hij zoekt een weg tussen redding op grond van
verdienste en redding op grond van uitverkiezing en balanceert daarbij op het scherpst van de
snede, nu eens neigend naar de ene, dan weer naar de andere zijde. Net als in het betreffende
decreet van Trente lijkt bij hem de eeuwige predestinatie te overheersen, aangezien een mens met
de “saving truth” alleen kan instemmen “through the power of the Holy Ghost”. Uit zichzelf kan
hij dit niet, aangezien deze waarheid zich aan de beoordeling door de rede onttrekt en voor de
natuurlijke mens onkenbaar is. Waar geloof is een geschenk van God. Het komt voor dat een
mens zijn status van in Christus wedergeboren te zijn niet beseft: “the motions and operations of
life are sometime so undiscernible, and so secret, that they seem stone-dead, who notwithstanding
are still alive unto God in Christ.”94 

In zijn bespreking van Petrus en zijn mede-apostelen treedt dit duidelijk aan de dag: zij
“sinned notoriously and grievously, committing that which they knew to be expressly forbidden
by the law, which saith, ‘Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve’;
necessary it was, that he which purposed to save their souls should, as he did, touch their hearts
with true unfeigned repentance, that his mercy might restore them again to life, whom sin had
made the children of death and condemnation.”95 Daarin ligt volgens Hooker het aanknopingspunt
voor hun redding: “if the justified err, as he may, and never come to understand his error, God
doth save him through general repentance: but if he fall into heresy, he calleth him at one time
or other by actual repentance; but from infidelity, which is an inward direct denial of the founda-
tion [i.e. “salvation by Christ alone”], he preserveth him by special providence for ever”. Hier

92 Hooker, The Laws, Boek II, 233.
93 Hooker, A learned discourse of justification, 358;  zie ook Hooker, The Laws, Boek V, 305.
94 Ibidem, 360.
95 Hooker, A learned discourse of justification, 362.
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verdedigt hij de eeuwige predestinatie. Voor degenen die “after the truth is laid open” geen
berouw tonen en volharden “in the stubborn defence of their blindness”, bestaat geen excuus en
geen hoop: “a murderer, a blasphemer, an unclean person, a Turk, a Jew, any sinner, – – – all
popish heretics” kunnen de wraak God’s niet ontlopen, ze zijn ten dode opgeschreven. Hier
verdedigt hij het beginsel der eigen schuld, aangezien ze hadden kunnen weten waar hun redding
te vinden was, en ontkent hij impliciet de dubbele predestinatie. In dergelijke gevallen verwisselt
Hooker voortdurend oorzaak en gevolg wat, in de beste Scholastieke tradities, tot een cirkelrede-
nering leidt. Meestal toont Hooker zich in navolging van Whitgift’s Lambeth Articles een supra-
lapsarist: de verdoemden tonen geen berouw en gaan verloren omdat ze niet tot “the justified”
behoren en nooit behoord hebben en dientengevolge niet voor “infidelity” behoed worden: de
verwerping is een daad Gods, “the justified” daarentegen worden door God’s “special providen-
ce” gered – wat, zou men kunnen tegenwerpen, een overbodige interventie is, aangezien ze toch
al “justified” zijn.96 Het helderst formuleert Hooker zijn standpunt in een preek waarin hij de
vergaderde gelovigen voorhoudt “that he glorifieth none, but whom he hath justified, nor
justifieth any, but whom he hath called to a true, effectual, and lively faith in Christ Jesus”.97 Voor
de niet-geroepenen rest de eeuwige verdoemenis: “request is made, that God ‘would have mercy
upon all men.’ This is impossible, because some are vessels of wrath, to whom God will never
extend his mercy.”98

7.8 Rome: geen valse kerk 
De “popish heretics”, zij die tegen beter weten in en zonder enig berouw een dwaalleer bleven
(en blijven) verkondigen en daardoor ten onder gaan, stelt hij tegenover de duizenden rechtvaardi-
gen die onder “popish superstitions and idolatry” geleefd hebben of nog leven. Deze gelovigen,
de “mystical body, yet within the visible bounds of the Church” die konden behoren tot alle
echelons van de kerk, huldigden ongetwijfeld vele misvattingen maar ontkenden de grondslag van
het ware geloof niet. Hun hart was door God aangeraakt met oprecht berouw over hun zonden
(contritio), waardoor ze gered werden (wat ze zoals gezegd van eeuwigheid her al waren). Het
was niet zijn bedoeling de Rooms-Katholieke Kerk als geheel als onchristelijk of de paus als de
antichrist te bestempelen, zoals vooraanstaande Anglicaanse theologen en veel puriteinen wel
deden: Rome was volgens Hooker geen valse kerk, maar een kerk die bijna bezweek onder haar
fouten.99 Naar Calvijn verwijzend constateerde hij “[b]ut I suppose (saith one) that in the papacy
some church remaineth, a church crazed, or, if you will, broken quite in pieces, forlorn, mis-
shapen, yet some church”.100 

7.9 Rechtvaardiging en goede werken
Ten aanzien van de rechtvaardiging vaart Hooker een koers tussen Rome en de Reformatie. Wat
zijn opponenten, zowel puriteinen als anderen, niet accepteerden was zijn idee dat de noodzaak
van bepaalde goede werken als berouw in de zin van schuldbewustzijn (contritio), hoop en
naastenliefde geen ontkrachting, aanpassing of ontkenning was van het ook door Rome beleden

96 Mr. Hooker’s answer to the supplication that Mr. Travers made to the Council, par. XX; Hooker, A
learned discourse of justification, 525, 526; cf. Hooker, Two sermons.

97 Hooker, Two sermons, II, 442.
98 Hooker, The Laws, Boek V, 135.
99 Hooker, The Laws, Boek III, 243.
100 Hooker, A learned discourse of justification, 366.
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fundament van “salvation by Christ alone”. Hooker corrigeerde Rome in zoverre dat goede
werken slechts een noodzakelijke toevoeging waren, een aanvullende eis, maar niet meer dan dat.
Christus eist immers geloof en naastenliefde van alle gerechtvaardigden: “because we teach that
faith alone justifieth: whereas by this speech we never meant to exclude either hope or charity
from being always joined as inseparable mates with faith in the man that is justified; or works
from being added as necessary duties, required at the hands of every justified man”.101 De fout
van Rome was niet dat ze goede werken van de gelovigen verlangde, “but that she attributeth unto
works a power of satisfying God for sin. – – – Christ is the matter whereof the doctrine of the
gospel treateth; and it treateth of Christ as of a Saviour. Salvation therefore by Christ is the
foundation of Christianity: as for works, they are a thing subordinate, no otherwise than because
our sanctification cannot be accomplished without them”.102 Dat was conform art. 5 van Cran-
mer’s Ten Articles uit 1536, waarin “good works” noodzakelijk worden geacht voor de vergeving
der zonden (cf. Gal. 5:6). Dit betekent volgens Hooker geen erkenning van het verdienstekarakter
der goede werken, evenmin een omarming van de Roomse doctrine dat de gerechtvaardigde
dagelijks door gehoorzaamheid aan de geboden van God en de kerk vernieuwd moet worden en
was ook geen erkenning dat God’s genade in Christus hetzelfde zou zijn als inherente genade van
het Thomisme, laat staan dat men kon profiteren van het teveel aan goede werken van een ander,
de “works of supererogation”, bijvoorbeeld een martelaar of een heilige – iets wat hij elders
overigens weer ontkent waar hij zegt “that he approveth much more than he doth command.”103

Ook in de sacramenten laat hij geen ruimte voor de inherente genade der Thomistische ortho-
doxie: “they contain in themselves no vital force or efficacy; they are not physical, but moral
instruments of salvation, duties of service and worship; which unless we perform as the author
of grace requireth, they are unprofitable”.104 Maar Rooms-Katholiek klinkt wel weer dat de
gelovige Christus’ genade in doop en avondmaal op specifieke wijze ontvangt: in de doop een-
maal, “the consummation whereof dependeth on mysteries ensuing”, en in the eucharistie dikwijls
“as being by continual degrees the finisher of our life”.105 

Hoewel Hooker’s positie inhoudelijk ver van de Rooms-Katholieke verwijderd is en hij beslist
geen crypto-paap is, was het verschil tussen zijn uiteenzettingen enerzijds en anderzijds de
Rooms-Katholieke goede-werken-doctrine – die hij in Thomistische geest formuleerde als “those
means [i.e. goede werken] of themselves, being but dead things, only the blood of Christ is that
which putteth life, force, and efficacy in them to work, and to be available, each in his kind, to
our salvation” – niet voor iedereen duidelijk.106 De grens tussen beide doctrines was in de ogen
van velen flinterdun, zo niet onzichtbaar, aangezien in beide gevallen redding zonder goede
werken onmogelijk is; ook vanwege Hooker’s omslachtige en wijdlopige taalgebruik en schijnba-
re contradicties is de argwaan jegens hem in puriteinse kringen begrijpelijk.

101 Ibidem, 537.
102 Hooker, A learned discourse of justification, 371. Cursivering door de auteur.
103 Hooker, The Laws, Boek II, 233.
104 Hooker, The Laws, Boek V, 187.
105 Hooker, The Laws, Boek V, 188.
106 Ibidem, 373; zie ook Hooker, The Laws, Boek V, 305.
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7.10 Andere bezwaren
Niet alleen dáár bestonden twijfel en argwaan. Naar aanleiding van de verschijning van de eerste
vijf boeken van The Laws, verscheen van de hand van “your louing cuntrymen (vnfaynedlie
fouoring the present state, and embracing from our heartes the Gospel of Christ, as it is preached

and professed in England)” en gedrukt in Middelburg
door Richard Schilders (waar veel werk van puriteinen
gedrukt werd, onder wie Cartwright en Travers)107 een
boekje van 49 pagina’s, getiteld A Christian Letter, dat
een reeks kritische vragen en opmerkingen aangaande
zijn theologische opvattingen bevat. Hooker is volgens
de anonieme auteurs108 in zijn strijd tegen de puriteinen
op veel punten afgeweken van de Anglicaanse ortho-
doxie, die was vastgelegd in de 39 Articles en andere
officiële belijdenisgeschriften. Ze geven een reeks voor-
beelden. Onverteerbaar Rooms voor hen is zijn bewe-
ring dat de bijbel zijn gezag ontleent aan de kerk, daarbij
wijzend op opmerkingen als “[a]nd by experience we all
know, that the first outward motive leading men so to
esteem of the Scripture, is the authority of God’s
church”,109 waar ze art. 19 van de 39 Articles tegenover-
stellen.110 

Hooker laat er in zijn uitvoerige bespreking van de
sacramenten en de rechtvaardiging geen twijfel over
bestaan dat hij de Rooms-Katholieke positie ondubbel-

zinnig van de hand wijst. Wat voor critici de aanleiding geweest kan zijn hem te verwijten deze
leer niet radicaal genoeg te veroordelen is niet geheel duidelijk.111 Een ander verwijt is dat zijn
visie op de sacramenten neerkomt op rechtvaardiging door de sacramenten, wat zoals gezegd
deels juist en deels onjuist is.112 Hetzelfde geldt voor Hooker’s tweenaturenleer.113 Ze hebben
gelijk waar ze hem verwijten dat wat hij zegt over de noodzaak van goede werken (waartoe de
sacramenten behoren), zonder welke geen redding mogelijk is,114 in strijd is met art. 12 en 13 van
de 39 Articles. Volgens de Anglicaanse orthodoxie zijn zogenaamde goede werken niet alleen
onaanvaardbaar in God’s ogen, ze hebben “the nature of sinne”. Hieruit volgt ook dat een zonde-
loos leven, in tegenstelling tot wat hij betoogt – “to be preserved from all sin, is not impossible”115

– uitgesloten is. Is redding op basis van eigen verdienste onmogelijk – Hooker beweert overigens

107 Sprunger, Dutch Puritanism, 28.
108 De auteurs zijn niet bekend. Soms is sprake van meerdere auteurs zoals in de aanhef, soms van één auteur

(“I say”).
109 A Christian Letter, 9-10; cf. Hooker, The Laws, Boek III, 267. 
110 A Christian Letter, 20-23. Art. 19: “The visible Church of Christ is a congregation of faithful men, in the

which the pure word of God is preached, and the Sacraments be duly ministered, according to Christ’s
ordinance in all those things that of necessity are requisite to the same”.

111 A Christian Letter, 34; vgl.  Hooker, The Laws, Boek V, 259-260.
112 Zie pagina 19.
113 Hooker, The Laws, Boek V, par. 53-54.
114 Zie pagina 23.
115 Hooker, The Laws, Boek V, 149.
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nergens dat dat wel kan –, de auteurs wijzen er in Calvinistische geest op dat er voldoende andere
motieven zijn om goede werken te verrichten of een vroom en oprecht leven te leiden, zoals de
eer van God’s naam en dankbaarheid voor de in Christus geschonken genade.116 Hiermee worden
tevens Hooker’s opvattingen ten aanzien van de oude heiligen en martelaars afgewezen, te meer
daar die impliceren dat de Reformatie en alle daarmee samenhangend bloedvergieten overbodig
zijn (geweest).117

Uitvoerig staat het pamflet stil bij de vraag naar de verhouding tussen rede en openbaring, een
kwestie die de sleutel tot Hooker’s werk genoemd kan worden. Het bekritiseert wat hij hierover
zegt, onder meer in Boek I van The Laws: “[i]t sufficeth, therefore, that nature and Scripture do
serve in such full sort, that they both jointly, and not severally either of them, be so complete, that
unto everlasting felicity we need not the knowledge of any thing more than these two may easily
furnish our minds with on all sides”.118 Hoewel Hooker dit zegt als argument tegen de Rooms-
Katholieke opvatting dat de traditie dezelfde status heeft als de bijbel, beschuldigt het pamflet
hem ervan de bijbel te beschouwen als weinig meer dan een aanvulling op de natuurlijke rede en
zijn oren te laten hangen naar “the wittie schoolemen”.119 Gelet op het feit dat Hooker met zijn
beroep op de natuurlijke theologie betoogt dat God kenbaar is aan zijn schepping, hebben ze tot
op zekere hoogte gelijk, evenals met hun verwijt dat hij, on-Calvinistisch, veel argumenten en
voorbeelden ontleent aan de Kerkvaders en andere oude bronnen. Daar staat tegenover dat de
pamfletschrijvers zelf in hun analyse van Hooker’s werk soms hun toevlucht nemen tot Aristote-
les, zonder evenwel diens naam te noemen.120

Kort samengevat: de auteurs van A Christian Letter (en andere critici) zijn van oordeel dat
Hooker te weinig respect heeft voor Calvijn en de kerk van Genève en te veel ontzag voor Rome
en drongen aan op een volledige herziening van de eerste vijf boeken van The Laws in Calvinisti-
sche geest.121 Het eerste verwijt klopt tot op zekere hoogte, het tweede niet. Ze beschuldigen hem
niet openlijk van landverraad, maar het scheelt niet veel.122 Ze waarschuwen hem dat een behendi-
ge “popishe Apoticarie” van zijn werk gemakkelijk een bedwelmend, aangenaam geurend brouw-
sel kan maken, dat hetzij de eenvoudigen van geest in slaap kan sussen en ongemerkt terug kan
voeren tot het Rooms-Katholieke geloof of tot een oude ketterij, hetzij twijfel kan zaaien aan de
oprechtheid van zijn woorden en loyaliteit jegens de Anglicaanse kerk. Dat de auteurs hier en daar
uitspraken van Hooker uit hun verband rukken, zijn werk misschien niet geheel begrepen hebben
en niet verdisconteren dat hij soms op verschillende niveau’s spreekt, neemt niet weg dat ze gelijk
hadden toen ze hem erop wezen dat het misbruik van The Laws al werkelijkheid geworden was,
aangezien Rooms-Katholieke missionarissen in Engeland er in deze zin gretig misbruik van
maakten. Hooker heeft zijn werk niet herzien, maar het is niet ondenkbaar dat hij naar aanleiding

116 A Christian Letter, 13-14.
117 Zie pagina 21.
118 A Christian Letter, 7-8; cf. Hooker, The Laws, Boek I, 184.
119 A Christian Letter, 17.
120 A Christian Letter, 22, 42-43.
121 Zie voetnoot 52; A Christian Letter, 44.
122 A Christian Letter, 43-44.
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van alle kritiek besloot af te zien van zijn oorspronkelijk voornemen met Boek VI en het te
wijden aan het gezag en de jurisdictie van de kerk.123 

7.11 Afstand tot Rome; zuivere kerk
De bezorgdheid van de opstellers van dit pamflet was begrijpelijk. Bezagen Travers cs. veel van
wat Hooker te berde bracht met argwanende of afkeurende blik, in Rome werd met voorzichtige
instemming kennis genomen van het feit dat hij, blijkens opmerkingen als “we gladly acknowl-
edge them [i.e. Rome] to be of the family of Jesus Christ” en “[w]e hope, therefore, that to reform
ourselves, if at any time we have done amiss, is not to sever ourselves from the church we were
of before”,124 de afstand tot de Moederkerk niet al te groot leek te willen maken. De behoedzame
instemming van Rome met Hooker was overigens niet alleen gebaseerd op wat hij zei, maar ook
op de wijze waarop hij zijn gedachten formuleerde en onderbouwde; volgens het Vaticaan was
hij de eerste Engelsman ooit die in staat was dat op behoorlijk niveau te doen. Eindelijk meende
men een gesprekspartner van voldoende kaliber gevonden te hebben.

Dat Rome enige waardering voor Hooker leek te hebben kwam ook door het feit dat hij ruimte
schiep voor het idee van een zuivere kerk die de eeuwen had weten te trotseren. Het ging het
Vaticaan niet om het idee van een soort schuilkerk in de geest van Hooker’s “mystical body, yet
within the visible bounds of the Church”, die ondanks de ketterijen, aberraties en uitwassen
waaronder het pompeuze Rome bijna bezweek, in heiligen en martelaren was blijven bestaan, als
wel om het feit dat al vóór Trente aandacht was besteed aan de zuivering van de kerk en haar
theologie. Men had in Rome de indruk dat Hooker, anders dan de continentale reformatoren, de
deur naar toenadering en misschien wel naar hereniging niet geheel leek te sluiten. Die indruk was
onjuist. Niet alleen zijn zijn opvattingen omtrent bijvoorbeeld  de sacramenten en de rechtvaardi-
ging meer Calvinistisch dan Rooms, hij bond het bestuur van de Anglicaanse kerk aan parlemen-
tair toezicht, teneinde vorstelijke en episcopale willekeur in te dammen en hiermee een eventuele
toenadering tot Rome, om welke reden ook die wenselijk mocht worden geacht, zo moeilijk
mogelijk te maken. 

Door een zuivere kerk ook te zien onder “the Gentiles” ging Hooker verder dan Francis Bacon
enkele jaren later, die eveneens een zuivere kerk zag doch deze beperkte tot een aantal figuren,
stromingen, bewegingen en groepen die sinds de eerste eeuwen binnen de historische kerk aan-
gewezen konden worden en die vaak als ketters vervolgd waren. Verwijzend naar Augustinus’
strijd tegen het Donatisme, ontkende Hooker dat vervolging een kenmerk van een zuivere kerk
zou zijn, samengevat in de leus vincit qui patitur die in dissidente kringen te horen viel. In zijn
strijd tegen alle vormen van sektarisme wijst hij het streven van de hand een “zuivere” kerk naar
eigen snit te vormen die louter uit uitverkorenen of geroepenen bestaat. Want evenmin als de staat
bestaat bij de gratie van de kwaliteit der onderdanen, bestaat de kerk niet bij gratie van de kwali-
teit of status van de kerkgangers of, in het geval van Rome, van de geestelijkheid.

123 Enige jaren na zijn dood verscheen een weerlegging van A Christian Letter, getiteld. A iust and temperate
defence of the fiue books of ecclesiastical policie: written by M. Richard Hooker against an vncharitable
letter of certain English Protestants (as they tearme themselues) crauing resolution, in some matters of
doctrine, which seeme to ouerthrow the foundation of religion, and the Church amongst vs. Written by
William Covel Doctor in Diuinitie, and published by authority. Londen: Printed by P. Short for Clement
Knight, 1603.

124 Hooker, The Laws, Boek III, 243.
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8 Nawoord
De directe aanleiding tot het ontstaan van Hooker’s vroege werk was de gespannen situatie binnen
de Temple Church, doch geleidelijk verwijdde zich het gebied waarover hij zijn licht liet schijnen
en richtte hij zich tot een groter publiek dan alleen zijn Londense toehoorders. The Laws is veel
meer dan een kerkorde, het is een complete dogmatiek vergelijkbaar met Calvijn’s Institutio
Christianæ Religionis. Hooker komt naar voren als een intelligent, irenisch man, met een enorme
kennis van zaken, wiens theologische, filosofische en morele opvattingen een middenweg zochten
tussen het verouderde en onverdedigbaar geworden Rooms-Katholicisme enerzijds en anderzijds
verschillende stromingen binnen en aan de rand van de van het continent afkomstige Reformatie.
Waar de voorkeur van Elizabeth en haar aartsbisschop van Canterbury meestal uitging naar de
harde hand, wilde Hooker de tegenstellingen niet op de spits drijven. Hij zocht zijn gelijk te
bewijzen via wijdlopige uiteenzettingen, overreding en veel herhalingen in net weer iets andere
bewoordingen.

Wellicht was het zijn zoektocht naar een theologische middenweg of compromis tussen
Rome, de Reformatie en een veeleisende vorstin die ertoe leidde dat er tegenstrijdigheden en losse
einden in zijn denken lijken voor te komen: hoe zit het met God’s twee willen? Was de Angli-
caanse kerk de zichtbare voortzetting van de “mystical body” uit de tijd der “Gentiles”, de aposto-
lische tijd en de Middeleeuwen? Of gold ook voor deze kerk dat “God always hath mingled his
saints with faithless and godless persons”, zoals hij zijn toehoorders in een na zijn dood uitgege-
ven preek voorhield?125 Bestaat er zekerheid van de uitverkiezing? Is er echt geen redding meer
voor hen die moedwillig Gods uitgestoken hand afwijzen? Of kan men die hand niet aannemen
omdat men tot de verdoemden behoort? De vragen hoe het mogelijk is zonder zonde te leven en
toch tot de verworpenen te behoren, en hoe deze verworpenen schuldig kunnen worden gehouden
voor iets waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn laat hij onbeantwoord. Maakt hij zich schuldig
aan een heilloos spel met oorzaak en gevolg, een complexe drogredenering, een cirkelredenering,
een doolhof zonder uitweg? Is dit het onvermijdelijke resultaat van zijn pogingen het onverzoen-
lijke te verzoenen: rede en openbaring?

Hooker heeft zich deze en andere open vragen en ongerijmdheden gerealiseerd en beweerde
niet in de heersende controverses het laatste woord gezegd te hebben – wat voor historici aanlei-
ding geweest is hem van vaagheid te beschuldigen en als latitudinarist te bestempelen, doch de
kwalificaties “bescheiden” in zijn theologische pretenties en “voorzichtig” in zijn visie op de
betrekking tussen kerk en staat lijken meer op hun plaats. Hij hoopte dat “the doctrine which I
teach be a flower gathered in the garden of the Lord, a part of the saving truth of the gospel” en
betreurde het dat anderen, “poisonous creatures”, kwaad in zijn werk vonden en hem erom
lasterden en beledigden. Dat was niet zijn bedoeling, hij wilde niemand provoceren en niet de
reputatie van zijn opponenten door het slijk halen, maar hij kon er niets aan veranderen indien
zijn woorden verdraaid of verkeerd uitgelegd werden. Hij beleed dat het juist een van de oogmer-
ken van zijn werk was ervoor te waarschuwen anderen die afwijkende opvattingen huldigden niet
te snel te veroordelen. Hun opvattingen gingen hem bovendien maar in beperkte mate aan, aan-
gezien het oordeel over hen in God’s wijsheid besloten lag. 

Hooker leefde in zowel duistere als spannende tijden. Zijn opvattingen over kerk en theologie
hadden ook politieke implicaties, iets waar zijn critici hem nadrukkelijk op wezen. Europa ging
gebukt onder bloedige godsdiensttwisten en van meerdere zijden werden pogingen gedaan om

125 Hooker, Two sermons, 425.
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het betrekkelijk vredige en welvarende Engeland in deze crisis mee te sleuren. Tegelijkertijd
bevond Engeland zich in de eerste fase van een wereldwijde economische en maritieme expansie,
die haar op mondiale schaal in conflict bracht met de Zuideuropese machten, aan wier invloed
ze zich juist had ontworsteld. Terwijl het Iberische wereldwijde maritieme imperium zijn eerste
barsten en scheuren begon te vertonen verruimde de horizon van Tudor-Albion zich in snel
tempo. Londen en andere Engelse steden ontwikkelden zich tot centra van nijverheid en wereld-
handel. Voor het gevoel van velen was er de kans op een nieuw begin. Daarbij was geen ruimte
voor onrust op het eigen kerkelijke erf of bemoeizucht van een verre kerkvorst en zijn rechtban-
ken. Hoewel omstreeks het midden van de 17de eeuw de Anglicaanse kerk vrijwel verdwenen was
– om daarna weer op te bloeien – kan het werk van Hooker, net als het desbetreffende werk van
Bacon, gezien worden als een invloedrijke poging een nieuw nationaal kerkelijk tehuis op te
richten, dat onder een stevig doch hoog dak plaats bood aan de gematigde stromingen van het
Engelse Protestantisme. Dat velen, met name na de restauratie van 1662 (Act of Uniformity), zich
er desondanks niet in thuis voelden en dat hij soms het onverenigbare probeerde te verenigen doet
daar niets aan af.
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